NEXT GENERATION WAX
pink-cosmetics.com

Beknopt handboek
Met Next Generation Wax kunt u zelfs haren van 1 mm uit alle kleine en gevoelige zones zoals gezicht, oksel en de intieme zone
verwijderen. Al de zes aromaten van Next Generation Wax worden zonder strips gebruikt en behalve dat ze aangenamer voor de huid
zijn, zijn ze er ook door bekend, dat ze na het eind van de epilatie geen sporen van was laten. De optimale resultaten kunnen echter
alleen worden bereikt wanneer de precieze PINK Waxing Technique wordt gebruikt, die in dit Beknopt handboek wordt beschreven.
PINK in Action: www.youtube.com/PINKCosmetics & www.pink-cosmetics.com
Wil er meer over ervaren? Schrijf u zich dan in voor praktijkinstructie in een van onze 9 PINK instructiecentra in Duitsland, of ontvang
instructies via Skype, of leid u zichzelf op thuis met het behulp van de PINK Waxing Manuals over de epilatie. Wij nodigen u uit om tot
onze groep in Facebook Depiladora’s Secrets toe te treden en adviezen en nauwkeurige details over de dagelijkse epilatie te ervaren en
mee te delen. Indien u vragen heeft met betrekking tot onze producten en tot de epilatietechnieken of als u met ons wil werken, gelieve
u contact met ons via onze hotline op te nemen. Facebook Depiladora’s Secrets: facebook.com/groups/depiladorassecrets
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DE PARELS IN DE
VERWARMER
STORTEN

 De verwarmer ten minste tot op 1/3 met wasparels vullen en ze tot iets meer dan 40 °C verwarmen.
• Depilatory Heater Professional Edition (800 ml / 450 ml): eerst 15 minuten in de
hoogste graad, dan in graad 4 tot maximaal 5.
• Depilatory Heater Professional Edition (1000 ml): eerst 10 minuten
in graad 4, dan in graad 2 tot maximaal 2.5.
 Bij de juiste temperatuur zal de was zo dicht zijn als de honing.
De was blijft op de spatel, druppelt niet en vormt geen filamenten.
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DE PRE-CARE
PRODUCTEN
AANBRENGEN
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DE WAS
AANBRENGEN

 De huid door middel van een wattenschijfje en Skin Cleanser zuiveren.
 Enkele druppels Pre-Waxing Oil met een wattenschijfjee op de huid aanbrengen.
 Met vinyl-handschoenen de Pre-Waxing Oil in de huid inmasseren tot deze
licht glanzend wordt (en indien nodig, met een cosmetisch doekje de resten verwijderen.)
 De was met een houten spatel aanbrengen en daarbij lichtjes onder een hoek van 90° tegen de richting
van de haren drukken. Wanneer de haren langer zijn, de was in de richting van de haargroei aanbrengen.
 Een eivormig en symmetrisch pleister vormen.
 Tegelijkertijd de randen iets dikker laten, zodat u deze dan
goed kan grijpen om er de was aan te trekken.
 U kunt meer dan éen pleister tegelijk plakken.
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DE WAS
VERWIJDEREN
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DE AFTER-CARE
PRODUCTEN
AANBRENGEN

 Afwachten, tot de was droog is (ongeveer 10 seconden).
 De pleisters blijven flexibel op de huid en breken nog lang niet.
 De pleisters tegen de richting van de haargroei verwijderen (niet trekken!).
 Onmiddellijk erop lichtjes met de hand drukken.
 Enkele druppels Skin Cleanser op een wattenschijfje brengen om ermee
de huid te zuiveren en het sluiten van de haarfollikels gemakkelijker te maken.
 Met After Care Lotion of After Care Oil behandelen. Het is beter voor het gezicht
After Care Lotion te gebruiken.
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