A szőrtelenített terület függvényében az alábbiak szerint járjon el:
Arc szőrtelenítése
1. Száraz és tiszta bőrre, egy spatula segítségével vigyen fel kis
mennyiségű waxot, a spatulát határozottan a bőrre nyomva. A kis
spatulát használja.
2. 5-10 másodperc elteltével ellenőrizze, hogy megszilárdult-e a wax
(nem ragad az ujjához).
3. Bal kezével tartsa feszesen a bőrt a szőrtelenítendő területen.
4. Jobb kezével fogja meg a felvitt wax szélét, és egy határozott
mozdulattal távolítsa el a waxot, a felvitel irányával ellentétesen.
5. A következő területen ugyanígy járjon el.

Szőrtelenítő film wax
Fehér csokoládé kakaóvajjal
Erdei gyümölcs

Hónalj szőrtelenítése
1. A bal hónalj szőrtelenítéséhez bal kezét támassza meg tarkóján, és
amennyire csak tudja, feszítse meg a bőrt a szőrtelenítendő területen.
2. Spatulával tiszta és száraz bőrre vigyen fel kevés waxot, szorosan
rányomva a spatulát a bőrre, úgy elhelyezve, hogy a wax egyik vége
szőrtelen területre essen. Használja a nagy spatulát. A waxot az
alkalmazás szélein hagyja vastagabbra.
3. 5-10 másodperc elteltével ellenőrizze, hogy megszilárdult-e a wax
(nem ragad az ujjához).
4. Jobb kezével fogja meg a felvitt wax szélét, és egy határozott
mozdulattal távolítsa el a waxot, a felvitel irányával ellentétesen.
5. A következő területen ugyanígy járjon el.

Bikinivonal szőrtelenítés

Italwax SOLO
Otthoni szőrtelenítő termékcsalád

1. Száraz és tiszta bőrre, egy spatulával vigyen fel kis mennyiségű waxot,
a spatulát határozottan a bőrre nyomva úgy, hogy a felvitt wax egyik
része szőrtelen területre essen. Használja a nagy spatulát. A waxot az
alkalmazás szélein hagyja vastagabbra.
2. 5-10 másodperc elteltével ellenőrizze, hogy megszilárdult-e a wax
(nem ragad az ujjához).
3. A szőrtelenítendő területen a bőrt bal kezével tartsa feszesen. Jobb
kezével fogja meg a felvitt wax szélét, és egy határozott mozdulattal
távolítsa el a waxot, a felvitel irányával ellentétesen.
4. Nyálkahártyához közel ne használja a waxot.
5. A következő területen ugyanígy járjon el.

Lábak szőrtelenítése
1. Száraz és tiszta bőrre, egy spatulával vigyen fel kis mennyiségű waxot,
a spatulát határozottan a bőrre nyomva úgy, hogy a felvitt wax egyik
része szőrtelen területre essen. A waxot a térdtől a boka felé haladva
vigye fel. Használja a nagy spatulát.
2. Az alkalmazás szélein hagyja vastagabbra a waxot. A könnyű
eltávolítás végett a felvitt waxréteg hossza 10-15 cm, vastagsága
pedig 2 mm legyen.
3. 5-10 másodperc elteltével ellenőrizze, hogy megszilárdult-e a wax
(nem ragad az ujjához).
4. A szőrtelenítendő területen a bőrt bal kezével tartsa feszesen. Jobb
kezével fogja meg a felvitt wax szélét, és egy határozott mozdulattal
távolítsa el a waxot, a felvitel irányával ellentétesen. A waxot a bokától
a térd irányában távolítsa el.
5. A következő területen ugyanígy járjon el.

Figyelem! A szőrtelenítés megkezdése előtt figyelmesen
olvassa el a használati utasítás lépéseit, és pontosan tartsa be!
Használati utasítás:
1. Nyissa ki a tégelyt, távolítsa el a műanyag védőbevonatot.
2. Helyezze a waxot tartalmazó tégelyt a mikrohullámú
sütőbe, a melegítőtálca közepére.
3. 800W-on 3 percig melegítse.
4. 600W-on 4 percig melegítse.
5. Melegítést követően előfordulhat, hogy a wax állaga
nem egyenletes, ezért a spatulával óvatosan keverje át a
waxot, amíg homogén nem lesz (mint a sűrített tej...).
6. A wax ekkor készen áll a felvitelre.

Az eljárás lezárása:

Biztonsági intézkedések:

Helyes használat esetén a kezelés
végeztével a film wax nem hagy
maradványt a bőrön. Ha mégis maradna
wax a bőrön, azt a SOLO tisztító kendővel
tudja eltávolítani. Ha esetleg elfogyna a
tisztítókendő, használjon babaolajat.
FONTOS: a wax maradványokat ne próbálja
meg eltávolítani vízzel, szappannal vagy
alkoholtartalmú szerrel.

- Az első használat előtt végezzen
intolerancia tesztet: kis
bőrfelületre vigye fel a waxot a
célzott területen, az utasítások
szerint. Ha 24 órán belül nem
tapasztal semmilyen nemkívánatos
bőrreakciót, elvégezheti a
szőrtelenítést.
- Minden egyes használat előtt
ELLENŐRIZZE A WAX
HŐMÉRSÉKLETÉT ÉS VÉGEZZEN
BŐRPRÓBÁT.
- Ne használja sérült bőrön
(horzsoláson, irritáció, pattanások
esetén).

Wax tárolása használat után:
- Vegye ki a spatulát a tégelyből még a wax
megszilárdulása előtt, és tisztítsa meg a
waxtól.
- Miután a wax megszilárdult, tegye vissza
a dobozba a spatulát, a következő
használathoz.

- Ha kényelmetlen és égő érzetet
tapasztal, várja meg, hogy a wax
Soha ne hagyja a spatulát a waxban, mert
megszilárduljon, távolítsa el és ne
ilyen esetben nem tudja majd
folytassa a szőrtelenítést.
felmelegíteni a waxot a következő
felhasználáskor.
-Időseknek és cukorbetegeknek nem
ajánlott.
Szépségtippek:
- Visszértágulat esetén óvatosan járjon
• A legjobb eredményhez a szőrszálak
el.
hossza legyen 2-5 mm.
• Ha túl hosszú a szőr, vágja le ollóval.
Szőrtelenítés előtt ügyeljen rá, hogy a bőr
tiszta és száraz legyen, ne legyen gyulladt,
ne legyen rajta krém és olajmaradvány.
• A legjobb eredményhez a
szőrtelenítéshez használjon hintőport.
• Ne távolítsa el a felvitt waxot felfelé
irányban; tartsa a bőrfelszínhez a lehető
legközelebb. Ha felfelé húzza le, akkor a
szőrök eltöredezhetnek, és a bőrön
véraláfutást okozhatnak.
• A szőrtelenítés előtt 24 órával végzett

- A szőrtelenítés után 24 óráig ne
menjen szoláriumba, szaunába, és ne
napozzon.
- Szembe és nyálkahártyára nem
kerülhet.

gyenge bőr radírozás (Italwax Miraveda
bőrradír) javítja a szőrtelenítés
eredményeit.

- Irritáció esetén azonnal forduljon
orvoshoz!

- Nem szabad lenyelni.
- Lenyelés vagy szembe jutás,
nyálkahártyára kerülés esetén a lehető
leghamarabb forduljon orvoshoz, és
mutassa meg neki a termék
csomagolását.

- Gyermekektől elzárva tartandó.

GYÁRTÓ: Filo Bianco S.r.l. Via Monte Bianco, 17 - 20833 - Giussano (MB), ITALY,
info@italwax.it
TÁROLÁS: Száraz, hűvös helyen, felállítva tárolandó. Tartsa távol víztől és közvetlen
napfénytől.
LEJÁRATI DÁTUM: A gyártási dátumtól számított 3 év (lásd a csomagolást).

