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Voor en na de behandeling
Een waxbehandeling is intensief voor de huid. Hoe kunt 
u die hierop voorbereiden en waar moet u na afloop op 
letten? Wij zetten de do’s en don’ts voor u uiteen.

Do’s
Voorkom ingegroeide haren door uw huid regelmatig te 
scrubben. Doe dit pas vanaf 2 tot 4 dagen na de behan-
deling en gebruik hier eventueel een lotion tegen ingroe-
iende haren bij. Houd het waxen regelmatig bij en smeer 
uw huid dagelijks in met een goede, hydraterende lotion. 
Let in de eer-ste dagen na de behandeling extra goed op 
uw hygiëne. Denk aan schoon beddengoed en het regel-
matig wassen van uw handen.

Don’ts
Het is belangrijk om 24 uur voor én na de behandeling 
niet naar de sauna te gaan, niet heet te baden of douchen 
en niet te zonnen (zowel buiten als onder de zonnebank). 
Draag geen te strakke kleding en zwem liever niet in 
zwembaden of in de zee. Gebruik tot slot geen vette lo-
tion of crème voor de behandeling en scheer niet tussen 
de waxbehandelingen door.

Waxclusive QUALITY WAX FOR PROFESSIONALS

De ontharings-waxen van Waxclusive zijn 
ontwikkeld en geproduceerd in Europa
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Maak kennis met de waxproducten 
van Waxclusive!  

De waxen van Waxclusive staan voor 
kwaliteit in het hoogste segment. 
Ontwikkeld in een gerenommeerd labora-
torium en geproduceerd in Europa. 

Alle ingredienten zijn zorgvuldig samengesteld en uitge-
balanceerd. Hierdoor zijn de waxen van Waxclusive uiterst 
elastisch, comfortabel en  krachtig. 

“ Effectief
 

ontharen al 

vanaf 1 m
m ”

Waxen is één van de meest effectieve meth-
oden van ontharen. Met de waxproducten van 

Waxclusive is het resultaat verbluffend glad. De ko-
rtste haartjes worden met het grootste gemak  
verwijderd. Waxen met de producten van Waxclusive 
geeft een nieuwe dimensie aan het ontharen door middel 
van waxen. Een absolute must have voor iedereen 
die zich de kunst van het waxen meester wil 
maken met kwalitatief hoogwaardige wax-
producten.Comfortabel en doeltreffend.

Een veelzijdig en compleet aanbod van waxen 
voor elk type huid en haar 

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

Waxclusive

Gebruik van Waxclusive wax producten
•	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 bin-
nenkant 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.

•	 Breng de wax met een harsspatel of harsroller, in een 
dunne egale laag, aan op de huid. Gebruik de spatel 
slechts één keer, ivm hygiene.

•	 Bij het aanbrengen de huid goed aanspannen met de 
ene  hand en met de andere hand de hars  aanbrengen 
met de haargroei richting mee.

•	 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 ontsmetten.

Waxclusive stripwax en striploze wax
Waxclusive heeft verschillende waxen voor de grote 
oppervlaktes zoals borst, rug en benen, maar ook voor 
kleinere oppervlaktes en gevoelige zones, zoals bikinilijn, 
oksels en gezicht. 

Voor de grotere oppervlaktes gebruikt u onze stripwaxen. 
Deze hebben een krachtige hechting en geven een opti-
maal resultaat. Voor de kleinere en gevoelige zones zijn 
onze striploze waxen ontwikkeld. Deze hebben een opti-
male droogtijd, zodat u de behandeling extra snel kunt 
uitvoeren.

BRENG DE WAX AAN 
IN DE RICHTING VAN DE HAARGROEI

VERWIJDER DE WAX TEGEN DE HAAR-
GROEI RICHTING IN MET EEN SNELLE 

BEWEGING

Niet op open of te herstellen wonden , wratten ,mycoses 
of te gevoelige zones  aanbrengen. Bij twijfel eerst een 
dermatoloog of huidspecialist consulteren.

Houd de waxproducten buiten bereik van kinderen. 

Waxen al mogelijk vanaf 1 mm haarlengte

Kwaliteit in het hogere segment

Gebruiksvriendelijk

Wax laat geen plakkerige restjes achter

Krachtige hechting

Wax breekt bij verwijderen niet af

Verschillende soorten waxen (huid- en haartypen) 

Speciale waxen voor gevoelige huid verkrijgbaar


