
                                                                                 

Zo kun je ontharen met Black Wax 

Vooraf 

• Breng een Disposable Beschermring  aan om het blik Black Wax 
• Plaats het blik met de Black Wax volgens gebruiksaanwijzing in de Wax heater 
• Je kunt de Black Wax parels ook toevoegen aan een bestaand blik Black Wax 
• Plaats de stekker in het stopcontact en verwarm de Black Wax totdat deze volledig zijn 

gesmolten en de wax vloeiend is. 
• Wacht todat deze volledig is gesmolten en de wax vloeiend is als honing. Afhankelijk van het 

vermogen van de heater kan het smelten versneld worden eerst voor te verwarmen op de 
hoogste stand, max 30 minuten, daarna terugdraaien tot 55-58 graden. Tussentijds goed in 
de gaten houden en regelmatig doorroeren om de temperatuur te verdelen. 

• Gebruik een houten disposable spatel en spatel de Black Wax regelmatig om. 

Voorbehandeling 

• Reinig de huid met Holiday Pre wax Lotion, hierdoor kan de Wax beter hechten aan de haren. 
• Dep de huid eventueel droog met een tissue 
• Breng Elastique pre wax powder aan op de huid. Hierdoor kan de Black Wax wel aan de 

haren, maar niet aan de huid blijft kleven. 
• Neem met de houten disposable spatel een laagje wax uit het blik en breng deze aan op de 

huid in de richting van de haargroei. 
• Laat de Black Wax even indrogen en verwijder dan de wax tegen de haargroeirichting in weg 
• DeÂwax neemt de daarin verkleefde haartjes met haarwortel en al mee. 
• Deze haartjes zijn nu definitief verwijderd en komen niet terug. 
• Gebruik voor het aanbrengen van de Black Wax een Harskwast  of zeer smalle spatel voor het 

shapen van de wenkbrauwen en hanteer een smalle spatel voor bovenlip en bikinilijn. 

Nabehandeling 

• Gebruik na de behandeling Holiday After wax Olie om de huid te verzorgen en te verzachten. 
Hiermee verwijder je ook eventueel achtergebleven restjes black wax. 

Nazorg  

• Verwijder het verwarmde blik uit de wax heater 
• Reinig de wax heater, spatels met Holiday Cleaner, dan heb je er langer plezier van. 

Iets niet duidelijk? Heb je vragen? Wil je een training volgen om alle facetten en technieken 
aan te leren? Neem dan contact met ons op: 

Beauty Box Cosmetics 

E-mail:   info@beautyboxcosmetics.nl 

Tel/ WhatsApp:  +31 (0)6 245.340.36 


