
Læs følgende inden brug af WÅX

Sikkerhedsinformation og vejledning 
WÅX er egnet til brug på ben, arme, under armene, 
bikinilinjen, omkring kønsdele, fjernelse af næse hår, 

overlæbe og ryg. 
WÅX må ikke bruges direkte på åreknuder, 

modermærker, sår, og på skadet og solskoldet hud, 
eller hud der tidligere har reageret negativt ved 

brug af WÅX. 
Spørg altid din læge til råds inden brug, hvis du 

tager medicin der påvirkerhuden, eller hvis du lider 
af en hudsygdom eller er diabetiker. 

Tåler du ikke indholdssto�erne (honning, lime, 
Agave sirup) Anbefales ikke at bruge WÅX. 

Hvis du oplever symptomer svarende til en allergiske 
reaktion (rødme, svige og kløe) Fjern da WÅX´en 

med et bomuldsstykke og efterfølgende 
lunket vand.  

Huden kan virke ekstra følsom umiddelbart efter 
brug. Derfor anbefaler vi ikke at bruge parfume, 

deodorant, selvbruner eller at solbade 
24 timer efter brug.  

ADVARSEL - WÅX cartridge er varm, 
når den er i brug - lad den derfor køle af inden du 

fjerner den fra heateren. 
WÅX´en er klar til brug, når den røde lampe slukker 

ca. 20 min.   
Du kan lade stikket sidde i elle tage det ud når du 

WÅX´er WÅX´en holde den ideelle temperatur
 i ca. 10 min.  

WÅX systematisk så du får alle hår med, undgå at 
påfør WÅX´en  to gange på samme sted. 

Når du har WÅX´et kan hud være en smule rød, 
det er helt normalt - det kan evt indres ved brug

at neutral olie. 
Vi anbefaler at bruge indholdet af en cartridge til én  

WÅX behandling, og ikke genbruge en cartridge. 

For det bedste resultat 
Skal hårene være minimum 2 mm lange før 

WÅX ning. 
Huden skal være ren og tør og fri for crem eller olie.

brug evt puder intime steder og armhulen for at 
sikre at der er tørt. 

Har du tidligere brugt skraber som hår fjerner,
kan du tidligst forvente det optimale resultat efter 

anden WÅX behandling.

6 enkelte trin for opnåelse af optimal 
WÅX behandling

1. 
Indsæt WÅX cartridge i heater.

2. 
Sæt ledning i heater og stikkontakt. 

Når rød lampe slukker på heater er WÅX´en
klar til brug ca. 20 min. 

3. 
Påføre WÅX´en i hårernes retning.

4. 
Læg et bomuldsstykke over WÅX laget

og stryg flere gange i hårenes retning for 
at sikre at WÅX´en sidder fast.

5. 
Hold huden stram og tag fat om bomuldsstykket 
nederste del, og træk hurtigt tilbage for at fjerne 
stykket imod hårenes retning. Bomuldstykker kan 

bruges flere gange i løbet af samme WÅX 
behandling.

6. 
Når du er færdig med at WÅX, skal du fjerne 

overskydende WÅX med lunket vand.

20
min.

BRUGER VEJLEDNING

Honey, sugar, lime
- nothing else 

WÅX er et 100% naturligt produkt til 
fjernelse af hår - alle steder og til alle hud typer. 

25 års professionel erfaring. 
Opnår samme e�ektive resultat hjemme, 

som på klinikken.
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