TRIN FOR TRIN
FØR
BEHANDLING

TRIN 1

Pre & Post Jasmin OIl

Astringerende,
rensende og
forfriskende gel.
De vigtigste ingredienser
er kornblomstvand
og ekstrakt fra
Dragon‘s Blood,
der er kendt for den
anti-bakterielle og
helende egenskaber.

Beroligende,
fugtgivende og
nærende olie. De
vigtigste ingredienser
er mineralsk olie,
bomuldsolie og jasmin
duft. Påføres inden
behandling for at
fugte og nære huden.

TRIN 4
EFTER
BEHANDLING

Spray 1-2 gange
Blue Lotion
på en wipe.

Rens huden hvor
der skal vokses,
påføres mod
hårenes groretning
for at løfte.

Tag en passende
mængde voks
(afhænger af
det område der
skal vokses) på
en træspatel.

TRIN 3
AFTAGNING
AF HOT WAX

TRIN 2

Purifying Blue Lotion

PÅFØRING
AF HOT WAX

HOT WAX

*Påføres der for
meget olie, vil det
virke som om, voksen
glider af ved påføring.

Afslut påføring med en tykkere kant
for nemmere aftagning.

Afriv langs huden!

Afriv derefter voksen mod
hårenes groretning.

TRIN 5

Skal masseres
godt ind i huden
de steder der
skal vokses.

Bemærk, Perron Rigot™ kan påføres
ultra tyndt og brug op til 50% mindre
voks end ved andre voksmærker!

Læg voksen i et stykke,
der hvor du vil starte
din påføring. Fordel voksen
med et jævnt pres
med hårets groretning.

Tag fat i den tykke kant du
lavede ved påføringen af voksen.

Anvend kun én
enkelt dråbe
Jasmin Oil.*

Ikke opad!

TRIN 6

Purifying
Blue Lotion

Pre & Post
Jasmin OIl

Spray 1-2 gange
Blue Lotion
på en wipe.

Rens det
voksede
område.

Påfør Jasmin Oil
på en wipe.

Massér det forsigtigt ind
i huden for at blødgøre
og nære huden. Fjerner
eventuelle voksrester.
D770-PER-5101A

Se alle produkter på www.icgroup.dk eller ring på tlf. 3332 3322 for yderligere spørgsmål

EFTER
BEHANDLING

TRIN 7

Refreshing Gel
Anvendes som
afslutning på
voksbehandlingen
for at berolige og
forfriske huden.
Refreshing Gel
har en meget
flydende tekstur
som absorberes
nemt.

TRIN 8

Pump en
passende mængde
Refreshing Gel ud,
evt. på handsken.

SPECIAL HJEMMEPLEJE & DAGLIG PLEJE

Engros pris
kr. 90,Vejl.
kr. 189,-

Blødgørende
og fugtgivende
bodylotion.
De vigtigste
ingredienser er
vegetabilske olier,
som fugter de
øverste hudlag og
virker beroligende
på huden.

Pump en
passende mængde
Moisturizing
Lotion ud, evt.
på handsken.

Den masseres ind
i huden indtil den
er helt absorberet,
for at fugte og
berolige huden efter
behandlingen.

Husk at tilbyde alle kunder god hjemmepleje, for optimalt resultat!

Ingrown Hair Double Scrub, 150 ml

Hair Minimizing Serum, 30 ml

Refreshing Gel, 200 ml

Tør peeling til kroppen, der er ideel at anvende imellem
voksbehandlinger. Ingrown Hair Double Scrub kombinerer
en kemisk og en mekanisk eksfoliering der forfiner huden
og forebygger forekomsten af indgroede hår. Den efterlader
huden blød, glat og klar til en effektiv voksbehandling.

Hair Minimizing Serum er en cremet
serum, der indeholder plante ekstrakter,
troldnød, arnica og mentol der beroliger og
blødgører huden, reducerer hårvæksten og
efterlader hårene finere.

Anvendelse: Inden du går ind i badet fordeles peelingen på
den tørre hud med fokus på de områder, der skal vokses.
Skyl af med vand. Anvendes 48 timer før din voksbehandling
og 1 gang om ugen mellem voksbehandlinger for at forebygge
indgroede hår. Parabene- og parfumefri

Anvendelse: Påfør efter hver
voksbehandling og derefter 3-4 gange
om ugen. Anbefales sammen med Hair
Minimizing Lotion for optimalt resultat.
Anvendes på hele kroppen og er særligt
god til sensitive områder.

Refreshing Gel er en plantebaseret
gele, den har en meget let tekstur
som absorberes nemt. De vigtigste
ingredienser er honningekstrakt,
vinbladsekstrakt og mentol som
sammen beroliger, forfrisker og
virker kølende på huden.
Kan anvendes alene eller sammen
med Moisturizing Lotion, alt efter
hudtype og/eller behov

TRÆT AF INDGROEDE HÅR?

Engros pris
kr. 76,Vejl.
kr. 159,-

Ingrown Hair Care Serum er særligt formuleret til at
eliminere og forebygge indgroede hår. Den indeholder en
høj koncentration af ekstrakt fra papaya og stjerneanis, der
eksfolierer hudens overflade. Aloe Vera der fugter og blødgør
og ekstrakt fra brunt tang, der beroliger huden og reducerer
rødme. Serummet efterlader huden blød og tilpas og klar til
næste voksbehandling.
Anvendelse: Påføres første gang 48 timer efter behandling
og derefter 1 eller 2 gange om dagen på de behandlede
områder. Fortsæt med brugen efter behov. Anbefales
sammen med Ingrown Hair Double Scrub for bedste
resultat. Kan anvendes i både ansigt og på kroppen.

Engros pris
kr. 90,Vejl.
kr. 189,-

VIL DU MINIMERE
DIN HÅRVÆKST?

Ingrown Hair Serum, 30 ml

Engros pris
kr. 76,Vejl.
kr. 159,-

Masseres let ind
i opadgående
bevægelser, for at
lindre, forfriske
og fugte huden.

Moisturizing
Lotion

DAGLIG
FUGTGIVENDE
PLEJE

Hair Minimizing Lotion, 150 ml

Moisturizing Lotion, 200 ml

Denne lotion har en let konsistens og
den virker forfriskende og fugtgivende på
huden. Den indeholder troldnød, arnica og
mentol der reducerer hårenes vækst efter
en voksbehandling.
Engros pris
kr. 125,Vejl.
kr. 265,-

Anvendelse: Efter hver voksbehandling
og derefter dagligt. For at opnå de bedste
resultater anbefaler vi at den anvendes
sammen med Hair Minimizing Serum.
Uden parabener.

Anvendelse: Påføres hver dag
1-2 gange efter behov.

Engros pris
kr. 90,Vejl.
kr. 189,-

Se alle produkter på www.icgroup.dk eller ring på tlf. 3332 3322 for yderligere spørgsmål

Blødgørende og fugtgivende
bodylotion. De vigtigste ingredienser
er vegetabilske olier som fugter de
øverste hudlag og virker beroligende
på huden. Kan anvendes alene eller
sammen med Refreshing Gel, alt
efter hudtype og/eller behov.
Anvendelse: Påføres hver dag
1-2 gange efter behov.

