
Quality wax for professionals

Waxen is één van de meest effectieve 
methoden van ontharen. Waxclusive biedt 
een lijn met basis waxen, geschikt voor de 

meest gebruikte toepassingen, aangevuld met een 
lijn exclusieve nieuwe generatie waxen uit het ho-
gere segment. De ingredienten zijn met de grootste 
precisie uitgeblanceeerd en samengesteld, in een 
gerenommeerd laboratorium in Europa. Profes-
sionele formules met innovatieve texturen die 
zorgen voor een optimaal gebruiksgemak. 

HANDLEIDING

WAX  HEATER

 

Hotwax Melon 
De Hot wax Melon Violet hars is een wax met 
een comfortabele werking en uitstraling. Een 
romige wax die fijn en gemakkelijk is aan te 
brengen op de huid. Flexibel, gebruiksvrien-

delijk en ideaal voor beginners.

“ De kwaliteitsproducten van Waxclusive en een goede beheersing van de juiste waxtechniek vormen samen de sleutel tot een pijnloze en effectieve waxbehandeling “

“Elastisch, comfortabel en krachtig” 

Verwarm de hars in een geschikte (professionele) harsverwarmer en wacht tot de 
hars vloeibaar is. Test de temperatuur van de hars altijd eerst uit op de binnenkant 
van de pols of bovenkant van de hand, om verbranding te voorkomen. 

Behandel de huid eerst zachtjes met een cleanser om te reinigen, te ontsmetten 
en voor te bereiden op de behandeling.Zorg dat de huid voor het waxen wel droog 
is. 

De hotwax melon is een romige wax van stevig textuur. Breng de wax met een 
harsspatel of harsroller, in een royale egale laag, aan op de huid. Roer tussendoor 
de wax regelmatig, zodat de temperatuur van de wax constant blijft. 

Bij het aanbrengen de huid goed aanspannen met de ene  hand en met de andere 
hand de hars  aanbrengen met de haargroei richting mee. Je doet er goed aan 
om bij het aanbrengen aan de onderkant van de aangebrachte wax een extra dik 
randje aan te brengen, die later als “handvat” dient voor het verwijderen.

Wordt je inmiddels bedreven in het waxen, dan kun je meerdere stroken aanbren-
gen om sneller te kunnen werken. 

De hotwax Melon heeft een iets langere uithardingstijd. Voel met je vingertoppen 
of de wax voldoende is uitgehard. Is de wax nog een beetje vloeibaar, maar plakt 
het niet meer aan je vingers, druk dan de aangebrachte wax nog licht aan met je 
vingertoppen. 

Verwijder de  wax met een snelle beweging (tegen de haargroei richting in) van de 
huid. Nooit in verticale richting, maar altijd evenwijdig aan de huid. Let altijd goed 
op de richting van de haargroei.  

Beëindig de behandeling door het aanbrengen van een nabehandelingsolie om de 
laatste harsrestjes te verwijderen en de huid licht te desinfecteren. Dit hoeft overi-
gens geen dure nabehandelingsolie te zijn. Kokosolie werkt ook perfect!

Tot slot: als bij het verwijderen de wax breekt, dan ligt dat meestal niet aan de wax maar aan de degene die de 
waxbehandeling uitvoert. De wax wordt dan of te dun aangebracht, of er wordt te lang gewacht met het verwijde-
ren. Probeer gewoon uit wat bij jou en de wax die je gebruikt het beste werkt. Breng de wax niet aan op open won-
den, wratten, mycoses, of te gevoelige gebieden. Consulteer bij twijfel eerst een dermataloog of huidspecialist.


