
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÖRUBÆKLINGUR 



Comfort Balm 240 ml.  
Söluvara 
Líkams-og andlitskrem sem er sérstaklega 
hannað fyrir viðkvæmari svæði eins og andlit, 
nára og undir hendur. Kremið er ilmefnalaust, 
inniheldur aloa vera, shea butter, og panthenol 
til að róa og vernda húðina. Regluleg notkun á 
kreminu kemur í veg fyrir inngróin hár, hægir á 
hárvexti og gefur húðinni næringu og raka.  
Hægt að nota sem róandi eftirvax maska. 
Dregur úr roða og kemur í veg fyrir inngróin 
hár auk þess að hjálpa hárinu að vaxa aftur 
fínna og hægar. 
  

 

 
Body Lotion 500 ml.  
Söluvara og Vinnuvara 
Þetta silkimjúka og rakagefandi líkamskrem á 
að nota á hverjum degi milli vaxmeðferða til að 
halda húðinni í toppstandi.  
Inniheldur Botanical Extracts sem sannað hefur 
verið að hægir á hárvexti, aukin fríðindi fyrir þá 
sem koma regulega í vaxmeðferð.  
Ilmur – Mandarínu og Basil.  
Berið lítið magn á stór svæði eftir vax – bak, 
fætur, handleggi og búk. 
 

 
 
Refreshing Skin Cleanser 500 ml.  
Vinnuvara  
Hreinsimjólk til að nota fyrir vaxmeðferð, hægt 
að nota á allan líkamann og andlit.  
Mildur og alkahólfrír hreinsimjólk sem kælir og 
sótthreinsar húðina fyrir vaxmeðferð. Þurrkar 
ekki húðina né ertir hana á nokkurn hátt.  
Setjið hreinsimjólkina í hreinan og þurran 
bómul og berið yfir svæðið sem á að vaxa, fyrir 
stærri svæði er betra að bera hreinsimjólkina á 
með höndunum. 
Ilmur – frískandi ilmur (Cucumber) 
 

 

 



Purifying Skin Spritz 100 ml.  
Vinnuvara og Söluvara 
Vinsælasta varan frá Ashmira Botanica 
Kælandi líkamssprey til að nota eftir 
vaxmeðferð, kemur í veg fyrir bletti eða bólur 
sem myndast stundum eftir vaxmeðferð og 
kemur í veg fyrir inngróin hár. Inniheldur 
bólgueyðandi innihaldsefni sem hjálpa til við 
að halda ertingu í lágamarki, sérstaklega gott á 
bak, bringu, fótleggi og hendur.  
Úðið rétt yfir svæðið beint eftir vaxmeðferð og 
haltu áfram að nota heima 2-3 sinnu á dag þar 
til roðinn hverfur. Ekki nota á andlit eða 
nára/undir hendur. 
 

 

 

 
Nourshing Body Oil 200 ml.  
Þurrolía til að nota fyrir og eftir vaxmeðferð.  
Blanda af plöntuþykkni í léttri og nærandi 
þurrolíu til að róa húðina og gefa henni raka 
og næringu. Húðin verður silkimjúk. 
Setjið 1-2 sprautu á bómul og berið á svæðið 
sem á að vaxa, snúið svo bómullarpúðanum 
við og þurrkið yfir svæðið.  
Hægt að er að nota olíunna eftir vax líka til að 
fjalægja allt klístur og vaxleifar.  
Ilmur - Mandarínu og Basil 
 

 
 
Ingrownhair Serum 30 ml.  
Söluvara 
Handhæg rúlla sem hjálpar til við að losna við 
erfið inngróin hár og bletti.  
Þreföld virkni rúlla sem hjálpar til við að koma í 
veg fyrir og losa við inngróin hár auk þess að 
hjálpa hárinu að vaxa fínna og hægar aftur. 
Hjálpar einnig til við að lágmarka útlit dökkra 
bletta sem oft stafa af inngrónum hárum. Berið 
á allt að 3 sinnum á dag frá 24 tímum eftir 
vaxmeðferð og þar til árangur kemur í ljós. 
  

 
 
 
 



Mulberry Pealable Wax 1 kg. 
Vinnuvara – Heitt vax  
Þetta fallega, lúxus vax er valið af bestu heilsulindum og stofum í Bretlandi og erlendis. Vaxið 
dreifist ofurþunnt og fjarlægir hvaða hár sem er hvar sem er á líkamanum og er fullkomið fyrir alla 
og öll kyn. Auðvelt er að bera vaxið á húðina og það harðnar mjög hratt. Vaxmeðferðin verður því 
skjót og skilvirk. Ekki þarf að nota vaxstrimla. Virkilega hagkvæmt vax sem kemur í 1. kg pokum.  
-Aðeins þarf að nota lítið vax í einu og því borið á í átt að hárvexti. Notaðu þéttan þrýsting með 
spaðanum til að þrýsta vaxinu alveg niður að húðinni. Vaxið þornar nánast strax. Lyftu horninu af 
vaxinu og dragðu af í gagnstæða átt. 
 

 
 

 
Seagrass Pealable Wax 1 kg. 

Vinnuvara – Heitt vax – Vegan  
Þetta fallega, glitrandi, vegan vax er mjög auðvelt í notkun og fullkomið fyrir fyrstu notendur á heitu 
vaxi. Þykk, rjómalöguð áferð þýðir að auðvelt er að búa til brúnir og það þornar mjög fljótt, sem 
gefur góðan árangur á stutt og sterk hár. 
-Auðvelt í notkun. Þornar hratt. fullkomið fyrir þá sem elska þykkara vax. Aðeins þarf að nota lítið 
vax í einu og vaxið borið á í átt að hárvexti. Notaðu þéttan þrýsting með spaðanum til að þrýsta 
vaxinu alveg niður að húðinni. Vaxið þornar nánast strax. Lyftu horninu af vaxinu og dragðu af í 
gagnstæða átt. 
 
 

 
 



WILD VIOLET STRIP WAX 800 GR.  
Þetta ótrúlega vax er ekki klístrað og ofurhagkvæmt, það hefur lágt vinnuhitastig og rennur 
mjúklega inn á húðina. Það dreifist ótrúlega þunnt fyrir skjótan og þægilega háreyðingu og skilur 
ENGAR klístraðar leifar eftir! 
Hitið þar til vaxið er vökvaþunnt og notaðu spaða til að bera þunnt lag í átt að hárvexti. Settu ræma 
yfir svæðið, nuddaðu þétt og fjarlægðu það hratt í gagnstæða átt. 
 

 

 
 

RIVER MOSS STRIP VEGAN WAX 
Glitrandi, krem vegan vax til að fjarlægja hár hvar sem er á líkamanum sem skilur ekki eftir sig 
klístraða leifar og skilur húðina eftir slétta og raka. fullkomið fyrir þá sem kjósa rjómavax. 
Hitið þar til vaxið er vökvaþunnt og notaðu spaða til að bera þunnt lag í átt að hárvexti. Settu ræma 
yfir svæðið, nuddaðu þétt og fjarlægðu það hratt í gagnstæða átt. 

 
 

 
 

BLUE ORCHID ROLLER WAX 100 
Þetta vegan rúlluvax, sem hefur verið valið besta rúlluvaxið hingað til af svo mörgum stofum, rennur 
niður húðina til að gefa auðvelt, sóðalaust vax í hvert skipti. Hver rúlla gerir um það bil 2-3 heila 
fætur eða 4-6 hálfa fætur. 

 

 
 
 
 
 



Aukahlutir 
 

WAX Spaðar 100 stk. Í pakka  
 

 
 
 

WAX spaðar mini f. T.d augabrúnir 100 stk. 
 

 
 

WAX strimlar 100 stk. Í pakka 
 

 


