GEBRUIKSAANWIJZING SUIKERHARS IN PATRONEN

Professionele Suikerhars in patronen
Gebruiksaanwijzing
Het hoofdkenmerk van een goede hars is dat het moet resulteren in een optimale ontharing zonder dat het de huid aantast
en zijn zachtheid en elasticiteit behoud.

Harspatroon met Roll-on systeem
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Plaats de harspatroon in de regelbare harswarmer en verwarm deze gedurende ongeveer 20 minuten (afhankelijk van
de gewenste temperatuur).
Test de temperatuur aan de binnenkant van de pols voordat de behandeling begint, de hars hoort er niet uit te lopen
maar lichtstroperig te zijn(ongeveer 35-40 graden Celsius).
Rol dan met de harsroller enige malen over een nieuwe ontharingsstrip. Hierdoor zal de warme hars goed in het
rolmechanisme terechtkomen
Reinig en desinfecteer de huid met de pre-epil lotion en droog de huid met een tissue.
Breng vervolgens een dunne laag hars aan met de natuurlijke haargroei mee, breng een ontharingsstrip aan op de hars
en laat daarbij een deel van de strip vrij om voldoende grip te krijgen tijdens verwijdering.
Wrijf met lichte druk over de strip om er zeker van te zijn dat de strip perfect hecht aan de hars.
Houd de huid strak en span de huid daar waar de hars het eerst wordt verwijderd. Verwijder de strip met een snelle,
besliste beweging, parallel langs de huid, tegen de haargroei in.
Druk direct na het harsen met de vingers of de hand op de huid die is onthaard. Door de druk worden roodheid en
ongemak geminimaliseerd.
Volg stap 5 t/m 8 totdat de huid die je wilde ontharen, geheel is onthaard. Je kunt de ontharingsstrippen tijdens een
harssessie meerdere keren gebruiken om de hars te verwijderen. Als je meer ervaring hebt met harsen, kun je grotere
delen tegelijkertijd harsen. (Het is dan zelfs mogelijk om bijvoorbeeld eerst je hele onderbeen in de hars te zetten en
dat achter elkaar te verwijderen.)

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 warm water te gebruiken, sluit de behandeling af met een verzorgende
emulsie dat tevens de poriën sluit en verzachtend werkt.
Waarschuwing: Enkel bestemd voor professioneel gebruik. Harsen voor thuisgebruik is op eigen risico, wij nemen hiervoor
geen enkele verantwoordelijkheid.
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Wanneer de hars te lang op de huid ligt zonder er afgetrokken te worden, wordt deze te hard om te verwijderen.
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.
Gebruik de hars niet- in de binnen en buitenkant van het oor, tepels, moedervlekken evenmin op de beschadigde,
geïrriteerde of zonverbrande huid .
Test de hars voor gebruik op een klein oppervlak om gevoeligheid te testen.
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.
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.
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