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ItalWax Azulen Film Wax wosk twardy w
granulkach do depilacji
bezpaskowej
niskotemperaturowy
500g
Cena brutto

36,49 zł

Cena netto

29,67 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

CL0081

Kod EAN

8032835163416

Producent

ItalWax

Opis produktu
Woski depilujące Italwax to pełna linia profesjonalnych produktów w woskiem do zabiegów woskowania. Produkty Italwax,
stworzone i wyprodukowane przez włoskiego producenta Filo Bianco S.r.l. spełniają najwyższe wymagania profesjonalistów i
użytkowników końcowych dzięki temu, że są opracowane we własnym laboratorium i pod ścisłym nadzorem
wysoko wykwalifikowanych specjalistów Italwax. Filo Bianco S.r.l. stosuje do produkcji oczyszczoną naturalną żywicę sosnową
oraz hipoalergiczną żywicę syntetyczną, dzięki czemu produkty spełniają najwyższe europejskie standardy.
Film Wax Italwax do depilacji delikatnych obszarów (pachy, obszar bikini, twarz) to nowa generacja wosków do depilacji
bezpaskowej.
AZULEN
Wosk transparentny Transparent
Film Nakładany cienką warstwą, usuwany jako warstwa.
Charakteryzuje się krótkim czasem twardnienia, dzięki czemu doświadczona kosmetyczka może przeprowadzić zabieg
depilacji w bardzo krótkim czasie.
Skuteczny w usuwaniu krótkich i twardych włosów. Idealnie nadaje się do usuwania włosów z pach, okolic bikini i
twarzy.
Czas twardnienia 3-4 sekundy.
Waga 500g
Dzięki dodaniu konkretnych składników wosk ma wyjątkowe właściwości i zalety:
Film Wax ma niższą temperaturę topnienia 40-45°C
Film Wax zapewnia całkowite pokrycie depilowanego obszaru, pokrywa wszystkie włosy blisko powierzchni skóry, co
pozwala na usuwanie włosów z trudno dostępnych miejsc za pierwszym razem
Nakładany cienką warstwą za pomocą szpatułki niezależnie od kierunku wzrostu włosów
Nałożona warstwa wosku Film Wax nie łamie się w trakcie usuwania
Film Wax przykleja się tylko do włosów, a nie do skóry, co zmniejsza ból i podrażnienie skóry w trakcie zabiegu
Wosk Film Wax wolniej twardnieje (5-12 sekund), dzięki czemu rozgrzewa skórę i umożliwia usunięcie nawet krótkich i
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twardych włosów
Film Wax jest usuwany jako warstwa, depiluje wszystkie włosy z korzeniami, nie pozostawia połamanych włosów,
podrażnień ani zaczerwienień
Liczba aplikacji na obszar poddawany zabiegowi jest 3 razy mniejsza w porównaniu z tradycyjnym gorącym woskiem
Znacznie skraca czas zabiegu depilacji
O 38% bardziej ekonomiczny w użyciu, w porównaniu do klasycznego gorącego wosku
Dlaczego warto używać wosku na ciepło Film Wax?
Wosk Hot Film w porównaniu do tradycyjnego wosku używanego na ciepło jest bardziej elastyczny, plastyczny, ma niższą
temperaturę topnienia i lepiej przylega do włosów.

Niższa temperatura: Italwax topi się w temperaturze 41°C, która jest bardzo zbliżona do normalnej temperatury ciała,
zatem nigdy nie powoduje oparzeń skóry.
W przeciwieństwie do miękkiego wosku, wosk Hot Film przykleja się tylko do włosów, a nie do skóry. To zmniejsza
dyskomfort i ból podczas zabiegu. Ta właściwość jest niezwykle istotna w przypadku woskowania twarzy, gdzie
nadmierne napięcie skóry może powodować przedwczesne powstawanie zmarszczek.
Wosk Hot Film szybko twardnieje i przyspiesza zabieg, ale pozostaje elastyczny nawet po stwardnieniu. Nałożona
warstwa nie łamie się w trakcie usuwania.
Wosk Hot Film jest nakładany niezależnie od kierunku wzrostu włosów. Wosk usuwa włosy wraz z korzeniami, dzięki
dużej przyczepności do włosów, bez względu na to, w którym kierunku się go nałoży.
Elastyczny wosk Hot Film podąża za krzywiznami ciała i usuwa wszystkie włosy w delikatnych obszarach ze 100%
skutecznością w trakcie jednej aplikacji.
Wosk Italwax Hot Film jest nakładany bardzo cienką warstwą, co zapewnia oszczędne zużycie wosku.
Dlaczego wosk Hot Film jest przeznaczony tylko do twarzy, bikini, pach i okolicy tułowia?
Włosy składają się z widocznej części, która znajduje się nad skórą i dolnej części, która jest nazywana mieszkiem
włosowym lub korzeniem włosa. Na ludzkim ciele obecnych jest aż 5 milionów mieszków włosowych zdolnych do
wytwarzania różnych włosów. Istnieją dwa główne typy włosów.
Włosy pokrywające ludzkie ciało w większości są małe i bezbarwne. Są to włosy meszkowe (typu Vellus) i pomagają
regulować temperaturę ciała. Korzeń włosa meszkowego znajduje się blisko powierzchni i ma małą cebulkę. Natomiast
włosy znajdujące się w kilku obszarach, takich jak owłosiona skóra głowy, brwi, rzęsy, broda, pachy, tułów i obszar
bikini są grubsze, dłuższe, mają więcej pigmentu i nazywane są włosami terminalnymi. Cebulka włosa terminalnego
znajduje się znacznie głębiej w skórze i jest znacznie większa w porównaniu do włosów meszkowych.
Włosy terminalne są usuwane wyłącznie za pomocą wosku Hot Film. Wosk Hot Film jest nakładany cienką warstwą na
powierzchnię skóry i twardnieje w ciągu 4-10 sekund. W tym czasie skóra się ogrzewa, pory się otwierają, a włosy stają
się bardziej gładkie i miękkie. Dzięki temu łatwiej jest je usunąć z korzeniami, nie łamiąc ich, gdy pory są otwarte, a
mięśnie przywłosowe są rozluźnione. Skuteczność zabiegu jest lepsza, jeśli w obszarach włosów terminalnych
stosowany jest wosk Hot Film.
Zabieg woskowania za pomocą wosku Italwax Film:
1. Rozgrzej wosk do temperatury pracy 40/45°C
2. Aby odtłuścić skórę i usunąć resztki produktów kosmetycznych, przemyj obszar depilacji z użyciem zawierającego alkohol
lotionu przed woskowaniem Aloe.
3. Nałóż szpatułką cienką warstwę wosku niezależnie od kierunku wzrostu włosa, ale w kierunku do siebie i pozostaw mały
„płatek”, który później będzie używany jako chwyt (w przypadku depilacji pod pachami stosuj w jednej aplikacji). UWAGA – Nie
spiesz się w trakcie aplikacji, dokładnie naciskaj szpatułkę przy użyciu niezbędnej siły.
4. Wosk utwardzi się wciągu 4-10 sekund. W tym czasie wosk całkowicie wychwyci wszystkie włosy (gotowy do usunięcia wosk
nie powinien przyklejać się do dłoni).
5. Rozciągnij skórę w kierunku przeciwnym do odrywania, usuń wosk z szybkim ruchem od siebie i równolegle do skóry.
Powtórz czynności w następnym obszarze.
6. Po zakończeniu depilacji należy nałożyć na skórę żel Cooling Gel lub emulsję Orchid Emulsion – niezawierające olejów
produkty o działaniu łagodzącym i chłodzącym.

Typowe błędy:
Wosk rozciąga się jak karmel i jest trudny do usunięcia.
Przyczyna: wosk jeszcze nie stwardniał.
Co należy zrobić: nasyp trochę talku na wosk, odczekaj 2-3 sekundy i usuń.
Po usunięciu wosku niektóre włosy pozostają.
Przyczyna: wosk nie był wystarczająco mocno dociskany szpatułką w trakcie nakładania i włosy nie były odpowiednio
przyczepione.
Co należy zrobić: nałóż wosk na pozostałe włosy. Dociśnij wosk mocniej, dociskając szpatułkę do obszaruusuwania włosów.
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Wosk nie twardnieje.
Przyczyna: zbyt gruba warstwa wosku.
Co należy zrobić: ostrożnie „rozsmaruj” nałożone porcje wosku na większej powierzchni. Następnym razem nałóż cieńszą
warstwę wosku.
Krawędzie nakładania wosku pozostają na skórze po usunięciu.
Przyczyna: nierówne nakładanie wosku.
Co zrobić: nałożyć równomierną warstwę wosku w środku i na brzegach.
Sposób użycia:
1. Oczyść skórę przed depilacją.
2. Wsyp niewielką ilość wosku do rondelka.
3. Podgrzej wosk do odpowiedniej konsystencji.
4. Jeżeli wosk jest zbyt gęsty, podgrzej go jeszcze przez chwilę.
5. Upewnij się że wosk nie jest zbyt gorący.
6. Przed nałożeniem wosku można zastosować talk lub zasypkę.
7. Nałóż wosk zgodnie z kierunkiem wzrostu włosa. (nie spiesz się podczas aplikacji wosku. Dociskaj wosk szpatułką do skóry ).
8. Wosk twardnieje w ciągu 5-6 sekund. W tym czasie wosk złapie wszystkie włoski.
9. Nałożony wosk podważyć i szybkim pociągnięciem (pod włos) zerwać wraz z owłosieniem.
10. Miejsce po depilacji oczyścić olejkiem po depilacji.
11. Dzień po depilacji- w celu nawilżenia i złagodzenia zaleca się stosowanie olejku po depilacji przez kolejne kilka dni.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO, CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI, PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA
DZIECI
UWAGA! Przed przystąpieniem do depilacji należy koniecznie sprawdzić temperaturę podgrzanego wosku czy nie jest za
wysoka! Za wysoka temperatura wosku grozi oparzeniem skóry!
Nie stosować w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
Unikać woskowania obszary skóry z ranami, oparzeniami słonecznymi, podrażnieniami, żylakami, trądzikiem. Unikać kontaktu
z oczami ! W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody przez co najmniej 10 minut. Trzymać z
dala od dzieci!!!
Przeciwwskazania do zabiegu depilacji:
Ostre i przewlekłe choroby skóry w miejscu depilacji. Żylaki w miejscu zabiegu.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

