
       

 

Handleiding Cassetteverwarmer Q100 i.c.m. Sugarwax Roll-on van The Sugaring Shop 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1)  Plaats de harscassette in de harsverwarmer. De harscassette blijft gedurende de gehele behandeling IN 

de harsverwarmer. BELANGRIJK: Zet het apparaat NOOIT aan zonder dat er een harspatroon in zit! 

2)  Doe de stekker in het stopcontact. Duw de cassetteverwarmer goed IN het contact van het basisstation 

duwen. Gebruik hiervoor altijd 2 handen. 

3)  Onderstaande standen en opwarmtijden zijn indicaties. Suikerhars reageert snel op 

temperatuurwisselingen. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur – en dus de begintemperatuur van 

de hars -  zullen onderstaande opwarmtijden korter of langer kunnen zijn. Test dus altijd de 

temperatuur van de hars voor je begint. Daartoe houdt je het verwarmde harspatroon in het 

harsapparaat op zijn kop. Je ziet de suikerhars dan - langzaam - naar de transparante rollerkop lopen. 

De consistentie van de suikerhars moet dik/vloeibaar zijn, zoals een dikke lobbige gelei. Dus niet 

dun/vloeibaar zoals water. De gebruikstemperatuur van de Sugarwax Roll-on is 45-50 C. Niet te dik, dan 

rolt de roller niet goed. En niet te dun, dan is de hars te warm! 

 

Gewone opwarming Sugarwax Roll-on: Zet harsapparaat Q100 op stand 3,5 gedurende 30 minuten. Test 

de temperatuur van de hars voor gebruik! 

 

Versnelde opwarming Sugarwax Roll-on: Belangrijk: zet de timer op je smartphone op 15 minuten en zet 

harsapparaat Q100 op stand 6. Na  (maximaal) 15 minuten test je de temperatuur door de roller op zijn 

kop te houden. Je kunt de hars meestal gelijk gebruiken. Je zet je de stand vervolgens op stand  3,5 

gedurende de resterende tijd dat je aan het harsen bent. Laat de stand NIET op 6 staan!! Dan wordt de 

hars te heet om te gebruiken!  

 

5)  Maak de huid goed schoon en vetvrij met  de Pre Wax Lotion van The Sugaring Shop. Je kunt na het 

reinigen eventueel een neutrale talkpoeder aanbrengen op de te ontharen huid. Talkpoeder maakt de 

huid goed droog en zorgt er bovendien voor dat de suikerhars minder aan de huid zelf plakt. 

Gaat u een hars gebruiken die u nog nooit eerder heeft gebruikt, test de hars dan eerst uit op een 
klein deel van de huid 24 uur voordat u gaat harsen. 

 

 
Bewaar de Sugarwax Roll-on altijd SCHOON, RECHTOPSTAAND en LOS van het harsapparaat. 

 



                    

 

6)  Breng de hars aan in de richting van de haargroei. (Als je begint, is de warme hars nog niet goed in de 

roller verdeeld. Hierdoor kan het aanbrengen van de eerste stroken hars een beetje stroef verlopen. Dit 

kun je voorkomen door voordat je met harsen begint eerst enige malen niet op de huid, maar op een 

ongebruikte ontharingsstrip te rollen, totdat de harsroller soepel rolt.) 

7)  Breng vervolgens een ontharingsstrip aan op de hars en druk op de strip in de richting van de haargroei. 

Houd daarbij een ¼ tot 1/3 deel van de ontharingsstrip vrij van hars zodat je de ontharingsstrip 

gemakkelijk kunt verwijderen zonder in aanraking te komen met de hars. 

8)  Verwijder de ontharingsstrip – terwijl je de huid goed spant/strak trekt -  met een snelle, besliste 

beweging tegen de haargroei in en parallel aan de huid (dat wil zeggen langs de huid in plaats van naar 

boven/van de huid af). Je kunt de ontharingsstrip tijdens 1 harssessie meerdere malen gebruiken (het 

laagje met hars/haren op de strip wordt dan steeds dikker), tenzij je gevoelige delen zoals oksels harst. 

Dan kun je de ontharingsstrip beter in kleinere stukken knippen en niet vaker dan 1 of 2 keer gebruiken.  

                                                            Langs de huid/parallel aan de huid 

Op gevoelige delen zoals oksels en bikinilijn mag je eenzelfde deel van de huid niet vaker dan 1 x harsen 
met  hars om irritatie te voorkomen. Als er dus na het harsen nog een paar haartjes zichtbaar zijn, kun je  
deze beter met een pincet verwijderen in plaats van nogmaals dezelfde huid te harsen. 
 

9)  Wanneer je helemaal klaar bent met harsen, verwijder je de laatste restjes suikerhars eenvoudig met 

goed nat washandje met  (lauw)warm water.  Immer, suikerhars lost op in water! 

10)  Om het effect van het harsen te verlengen en langer haarvrij te zijn, breng je desgewenst een Slow 

Growth ampul aan.  

 
 
 
 
 

 

Kijk op thesugaringshop.com voor overige tips en aanwijzingen bij het harsen. Voor verdere vragen of advies kunt u contact opnemen 

met info@thesugaringshop.com of telefonisch via het telefoonnummer vermeld op de site www.thesugaringshop.com  

Na gebruik verwijder je de Sugarwax Roll-on uit het harsapparaat en reinig je de Sugarwax Roll-on met  
warm water. Sla de harsroller vervolgens SCHOON, RECHTOPSTAAND en LOS VAN HET HARSAPPARAAT  
op. Suikerhars is vrij zwaar en gevoelig voor warmte en kan ook bij gewone kamertemperaturen op den  
duur van/uit de roller vloeien en in je harsapparaat terecht komen! 

 


