
Pro-Wax100 gebruiksaanwijzing

Stap 1) Verwarm de wax pearls in de Pro-Wax100 heater met de deksel erop op. Met behulp 
van de warmteregelaar kun je precies reguleren en zien wanneer de wax pearls gesmolten zijn. 
De wax is klaar voor gebruik als het een vloeibare maar stroperige vorm heeft aangenomen.

*Zorg ervoor dat je de wax niet te heet maakt. Kies daarom een temperatuur die goed voor jouw 
huid aanvoelt. Check dit op de huid van je pols. In het begin zul je dus even mogen 
experimenteren om af te tasten wat voor jou de juiste temperatuur is. De keren erop weet je 
meteen welke temperatuurstand het prettigst werkt.

Stap 2) Breng de gesmolten wax aan op het gewenste lichaamsdeel met behulp van de 
bijgevoegde applicator. Strijk de wax tegen de haargroei-richting in. Tijdens het aanbrengen van 
de wax merk je dat deze vanzelf zal gaan uitharden. Dat is precies de bedoeling. Geef het 
eventjes kort de tijd om volledig af te koelen en te verharden.

Tip: Bij het aanbrengen van de gesmolten wax is het verstandig om de wax bij het trek gedeelte 
iets dikker te maken. Dit maakt het namelijk makkelijker om een goede grip te krijgen en met 
een snelle beweging de wax te verwijderen.

Stap 3) Nu is het moment aangebroken. Tik met je vingers op de wax om te controleren of het 
voldoende is afgekoeld en verhard en klaar is om te worden verwijderd. Het is van belang dat je 
de huid strak houdt. Trek vervolgens de afgekoelde wax met een snelle beweging tegen de 
haargroeirichting in van de huid af. Deze beweging dient zo vlug mogelijk gedaan te worden. 
Hoe sneller de beweging, hoe beter het resultaat. Zorg ervoor dat je de wax parallel van je 
lichaam verwijderd.

VOORZORGSMAATREGELEN 

Ruim het apparaat op ver van de wasbak en het bad en bescherm het tegen vocht. Als de
waxverwarmer in het water valt, deze ONMIDDELLIMK uit het stopcontact halen alvorens hem

uit het water te halen. Het apparaat niet gebruiken als de draad of de stekker beschadigd is, als
het apparaat niet correct werkt of beschadigd is of als het apparaat in contact is geweest met

water. Buiten bereik van kinderen houden, om brandwonden en ongelukken te voorkomen. De
kabel niet in contact brengen met een warm oppervlak of apparaat. Het apparaat enkel

gebruiken voor de voorziene doeleinden in de gebruiksaanwijzing en nooit op de grond zetten.
Het apparaat loskoppelen eenmaal klaar en laten afkoelen alvorens op te ruimen/schoon te
maken. De wax enkel in de voorziene houder doen. Controleer de temperatuur voor ieder

gebruik. Risico op brandwonden.

✦✦✦

 

Succes en veel plezier men jouw Pro-Wax100!
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