ROLL-ON STRIP WAX
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Quick Start Handleiding
Met Adore Roll-on Strip Wax verwijderd u haren op grote oppervlakken al vanaf 2 mm, heel erg snel. Een optimaal resultaat bereikt
u met de juiste PINK 2 mm Wax Techniek. De belangrijkste technieken leest u in deze Quick Start Handleiding. Bijbehorende video’s
vindt u op www.youtube.com/PINKCosmetics
Wilt u meer leren en ervaren? Schrijf u dan in voor een populaire praktijktraining in één van onze PINK Waxing Academy Centers of een
Inhouse Waxing Training, boek een Online Waxing Privé Training vanuit uw eigen huis en hulp van de PINK Waxing Manuals. Welke optie
u ook kiest, we begeleiden u altijd bij elke stap. Om tips en tricks te delen met de PINK Waxing Experts kunt u aansluiten bij onze groep op
Facebook: Depiladora’s Secrets Nederland.
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 De Adore Roll-ons worden in de patronenverwarmer tot ongeveer 50 °C verwarmd

DE WAX
VERWARMEN

(stand 6 voor Triple Roll-on Heater Professional Edition).
 Bij de juiste temperatuur heeft de wax een dichte, olieachtige consistentie en kan vlot worden

DE CONSISTENTIE
CONTROLEREN
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aangebracht. De wax moet zich in de patroon vrij kunnen bewegen.
 Zodra een dunne waxlaag is aangebracht, de patroon onmiddellijk in de verwarmer terug zetten.

DE HUID
VOORBEHANDELEN
DE WAX
AANBRENGEN

 Reinig de huid door een beetje SkinClean Foam aan te brengen op het te ontharen gebied
met de handen en deze in te masseren tot het schuim in de huid wordt opgenomen.
 De patroon over een vliesstrip laten rollen, zodat de wax uit de patroon begint te vloeien.
 Een dunne laag wax in de richting van de haargroei aanbrengen.
 Let op: Adore Roll-on Strip Wax wordt in een hele dunne laag aangebracht (lijkt bijna doorzichtig op de huid).
 Na het aanbrengen beschikt u over 30 tot 40 secоnden, om de wax te verwijderen (daarna wordt
de Adore Strip Wax hard en plakt slecht aan de strip.)

5

DE WAX
VERWIJDEREN

 De vliesstrip op de waxlaag aanbrengen en er aan vast laten plakken, door
zachtjes over de strip te wrijven.
 Wanneer de huid van de klant koud is, moet u de vliesstrip iets krachtiger
aanwrijven, zodat de wax er aan vast kan plakken.
 De vliesstrip snel verwijderen door tegen de richting van de haargroei in en vlak
langs de huid te trekken.
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DE HUID
NABEHANDELEN

 Kies, afhankelijk van het huidtype en situatie, één van de volgende producten om
waxresten te verwijderen en de huid optimaal te verzorgen:
• AfterCare Oil is bijzonder nuttig voor een zeer droge huid en in de winter.
• AfterCare Cream wordt bij voorkeur in de zomer aangebracht of om folliculitis te voorkomen.
 Als de klant na het waxen een verkoelend effect wil, sluit u de behandeling af met de SkinCool Gel
om roodheid te verminderen en om een fris en ontspannen gevoel te geven. Het ooggebied wordt
hiermee niet behandeld.
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