
 

GEBRUIKSAANWIJZING HAIRON LOGI 1 

Beauty Box Cosmetics 

Professionele warme hars in blik 
Gebruiksaanwijzing 

Hars in blik (liposoluble en idrosoluble en hot wax) 
1. Verwijder de kunststof deksel en de metalen deksel van het blik en plaats de kunststof deksel terug . 

2. Zet het blik in de verwarmer  en stel de thermostaat in op de maximale temperatuur . plaats de deksel van de 

heater over het blik om snelle op te warmen. Nadat de hars vloeibaar is geworden de thermostaat terugdraaien 

naar de middelste stand. De harstemperatuur moet kort voor het aanbrengen zo rond de 43 graden Celsius liggen 

voordat u het op de spatel aanbrengt.  

3. De hars moet lichtstroperig zijn of zo vloeibaar als honing en mag zeker niet druppelen in verband met  

verbrandingsgevaar. 

4. Reinig de huidgebieden die geharst moeten worden met een voorbehandelinglotion of gel en droog de huid met 

een tissue. 

5. Breng met de spatel de hars met een dunne laag in een hoek van 45 graden, met de haargroeirichting mee. Hars 

eerst kleine gebieden totdat u meer vertrouwt bent met de methode. Druk dan de harsstrip aan op de 

aangebrachte hars en trek deze er weer af tegen de haargroeirichting in met een snelle beweging. Houdt de strip 

hierbij parallel aan de huid. 

6. Verlicht de pijn door de geharste huid met de vingertoppen of handpalmen aan te drukken 

7. Afsluitend neemt u de harsresten weg door met een afterwax olie of een lotion, tevens sluit u hiermee de poriën 

en beperkt u de gevoeligheidsreacties. 

Hot wax 

Let op bij  Hot wax gebruikt u geen strips en plaatst u de stukken hot wax in bijgeleverde pan om te smelten de 

temperatuur van hot wax is hoger ca 55 graden Celcius. 

 

Als er na het ontharen nog veel harsresten zitten, kun je beter eerst met een schone ontharingsstrip de hars verwijderen. 
Vervolgens de kleine harsrestjes verwijderen door de  Afterwax olie  te gebruiken dat tevens de poriën sluit verzachtend 
werkt.  
 
Waarschuwing: Enkel bestemd voor professioneel gebruik. Harsen voor thuisgebruik is op eigen risico, wij nemen hiervoor 

geen enkele verantwoordelijkheid.  

LET OP!  

1. Wanneer de hars te lang op de huid ligt zonder er afgetrokken te worden, wordt deze te hard om te verwijderen. 

2. Op gevoelige delen zoals gezicht, oksels en bikinilijn mag je eenzelfde deel van de huid niet vaker dan 1 x harsen 

met vloeibare hars om irritatie te voorkomen. Als er dus na het harsen nog haartjes zichtbaar zijn, kun je deze 

beter met een pincet verwijderen in plaats van nogmaals dezelfde huid te harsen. 

3. Gebruik de hars niet- in de binnen en buitenkant van het oor, tepels, moedervlekken evenmin op de beschadigde, 

geïrriteerde of zonverbrande huid . 

4. Test de hars voor gebruik op een klein oppervlak om gevoeligheid te testen. 

5. Gebruik tot 24 uur na het harsen geen producten op de huid die Alpha Hydroxy Zuren (AHA) bevatten, omdat dit 

mogelijk gevoeligheid en irritatie kan veroorzaken. 

6.  Vermijd van 8 uur voor tot 48 uur na het harsen: heet bad, zonnebad, sauna of andere warmte/hitte 

behandelingen. Gebruik ook na die tijd een goed zonneproduct met beschermingsfactor. 


