
                                                                                 

Hoe kun je ontharen met Holiday Sugarwax 

 

Sugarpaste,  gebruiksaanwijzing: 

Sugarwax Startkit compleet voor professionals 

De Sugarwax Startkit is compleet en voorzien van ontharingswax op basis van suiker en 

honing. Deze Professionele Suikerwax startset is geschikt voor professioneel gebruik. De 

Suikerhars is een Vegan Wax, uiteraard kun je ook kiezen voor andere waxen van Holiday om 

in deze set te gebruiken. 

 

Sugarwax Startkit 

• 1 x Etna Harsverwarmer model 800 ml 

• 1 x Holiday Sugarwax 800 ml 

• 1 x Soft touch Welness refill wax heater 

• 6 x Holiday Sugarwax patronen 100 ML met brede roller 

• 2 x Holiday Sugarwax patronen 100 ML met smalle roller 

• 1 x Holiday Pre wax lotion 250 ml. 

• 1 x Holiday Aloe Vera Soothing Cream, 250 ml 

• 200 x non woven Harsstrips 

• 1 x Metalen spatel breed 

• 5 x Beschermringen 

Kenmerken harsverwarmer Etna  

• Temperatuur traploos instelbaar tot ca 120 graden 

• Geschikt voor elke type hars 

• Diameter circa 10 cm, universele blikken 

• Eenvoudig te reinigen met onze nabehandelingolie 

• Geschikt voor langdurig professioneel gebruik 

• Energiezuinig. 

• 2 jaar omruilgarantie 

 

Technische specificaties 220-240 V VAC1N 50 Hz 65 W  

 

Kenmerken Harspatroonverwarmer 

Regelbare Harspatroonverwarmer voor 100 ml patronen  

• Temperatuur traploos instelbaar 

• Geschikt voor elke type hars 

• geschikt voor iedere universele harspatroon 100 ml 

• Eenvoudig te reinigen met onze Holiday Cleaner 

• Geschikt voor langdurig professioneel gebruik 



                                                                                 
• Korte opwarmtijd. 

• 2 jaar omruilgarantie 

 

Technische specificaties 220- 230 V 50Hz/60Hz 30 W- 95 W  

Sugarwax, trendy ontharen met fantastisch glad resultaat 

Sugarwax staat bekend om de volgende kenmerken  

• Geschikt voor een gevoelige of allergische huid 

• Sugarwax is wateroplosbaar 

• Uitstekende ontharing door de perfecte kleefkracht 

• Meerdere malen over hetzelfde huiddeel harsen is mogelijk 

• Holiday Sugarwax is gebruiksklaar, enkel even opwarmen 

• Sugarwax is constant van kwaliteit 

• Holiday Sugarwax is lang houdbaar 

 

Sugarwax startkit compleet met gebruiksaanwijzing 

Sugar wax behandeling met Harspatroon 

• Plaats de Harspatroon Sugar wax volgens gebruiksaanwijzing in een geschikte Wax 

refill heater of harspatroonverwarmer. 

• Plaats de stekker in het stopcontact en verwarm de sugar wax totdat deze volledig 

vloeiend is. 

• Reinig de huid met Holiday Pre wax Lotion, hierdoor kan de sugar wax beter hechten 

aan de haren. 

• Breng eventueel pre waxing powder (niet meegeleverd)  aan op de huid. Hierdoor 

kan de sugar wax wel aan de haren, maar niet aan de huid blijft kleven. 

• Breng met de roller vervolgens een laagje wax aan op de huid in de richting van de 

haargroei. 

• Daarna de non woven harsstrip tegendraads aanbrengen op de sugar wax, aanwrijven 

en verwijderen. 

• De harsstrip neemt de wax en daarin verkleefde haartjes met haarwortel en al mee. 

• Deze haartjes zijn nu definitief verwijderd en komen niet terug. 

• Gebruik na de behandeling de Holiday After wax Olie om de huid te verzorgen en te 

verzachten. Hiermee verwijder je ook eventueel achtergebleven restjes wax. 

• Reinig de wax heater, spatels met Holiday Cleaner, dan heb je er langer plezier van. 

  

Sugar wax behandeling met Sugar wax uit blik 



                                                                                 
• Breng een Disposable Beschermring aan om het Blik Sugar wax. 
• Plaats het Blik Sugar wax volgens gebruiksaanwijzing in de Wax heater of harsverwarmer. 
• Plaats de stekker in het stopcontact en verwarm de sugar wax totdat deze volledig vloeiend 

is. 
• Gebruik een houten disposable spatel en spatel de sugar wax regelmatig om. 
• Reinig de huid met Holiday Pre wax Lotion, hierdoor kan de sugar wax beter hechten aan de 

haren. 
• Breng Lavendelpoeder aan op de huid. Hierdoor kan de sugar 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. 
• Wrijft vervolgens een non woven harsstrip tegendraads aan op de sugar wax 
• Verwijder de harsstrip tegen de haargroeirichting in. 
• De harsstrip neemt de wax en daarin verkleefde haartjes met haarwortel en al mee. 
• Deze haartjes zijn nu definitief verwijderd en komen niet terug. 
• Gebruik na de behandeling Holiday After wax Olie om de huid te verzorgen en te verzachten. 

Hiermee verwijder je ook eventueel achtergebleven restjes wax. 
• Reinig de wax heater, spatels met Holiday Cleaner, dan heb je er langer plezier van. 

  

 

Iets niet duidelijk? Heb je vragen? Neem dan contact met ons op: 

Beauty Box Cosmetics 

E-mail:   info@beautyboxcosmetics.nl 

Tel/ WhatsApp:  +31 (0)6 245.340.36 

 


