Information og
vejledning om
voksbehandling
Da vi stræber efter at gøre behandlingen så
behagelig og effektiv som mulig, giver vi dig
nogle råd, der vil være med til at give det
bedste resultat.
Før en voksbehandling:
Det er vigtigt at hårene har lidt længde - ellers
kan voksen ikke få ordentlig fat.
Hårene skal være min 2-3 mm lange for at få
det bedste resultat.
Inden voksbehandlingen bør du bruge en
kropspeeling på de områder du skal have vokset, samme dag eller dagen før. På den måde
får du det bedste resultat og undgår at hårene
knækker.
Det anbefales, at man ikke har cremer,
deodorant eller andet kosmetik på det område,
der skal voksbehandles.
Bruger du en epilator og har besluttet dig for
at bliver vokset, er det en god ide at holde en
pause på 2-3 uger uden at barbere sig.
Har du barberet eller fjernet hår for nylig, så
anbefaler vi, at der går 2-3 uger fra sidste
barbering, så du opnår den ønskede hår længde. Perioden kan afvige fra person til person.

BOOK DIN TID NU...
www.kropogansigt.dk

Klippekort

Mellem voksbehandlinger:
Imellem dine voksbehandlinger er det vigtigt at
pleje din hud. Det er vigtigt at bruge en
kropspeeling 1-2 gange om ugen samt huske, at
smøre sig ind i en god bodylotion eller en creme
som nedsætter hårvækst.

Betal for 5 gange og få den 6 gang gratis.



Bikini linje lille
spar 60 kr. - 300 kr.

Følger du denne anbefaling, vil hårvæksten og
hår tykkelsen mindskes, hvilket vil gøre
fremtidig behandling mere optimal.



Bikini linje mellem
spar 75 kr. - 375 kr.



Bikini linje stor
spar 80 kr. - 400 kr.

Efter voksbehandlingen:



Intim voks foran
spar 200 kr. - 1.000 kr.



Intim voks bagved
spar 150 kr. - 750 kr.



Intim voks foran + bagved
spar 350 kr. - 1.750 kr.



Bryn - spar 50 kr. - 250 kr.



Overlæbe/hage - spar 50 kr. - 250 kr.



Kinder - spar 50 kr. - 250kr.



Næse - spar 25 kr. - 125 kr.



Øre - spar 25 kr. - 125 kr..



Armhuler - spar 60 kr. - 300 kr.



Arme - spar 175 kr. - 875 kr.



Underben - spar 125 kr. - 625 kr.



Underben foran - spar 70 kr. - 350 kr.

Samme dag som behandlingen har fundet sted
anbefaledes det IKKE:



Lår - spar 100 kr. - 500 kr.



Baglår - spar 50 kr. - 250kr..

 Foretage varme og sved fremkaldende
aktiviteter



Balder - spar 100 kr. - 500 kr.



Navle + mave - spar 60 kr. - 300 kr.

 Tage solarium, tage sol, gå i sauna eller i
svømmehallen



Bryn Mænd - spar 25 kr. - 125 kr.

Når voksbehandlingen er afsluttet, påsmøres en
creme, der nedsætter hårvæksten, og som
beroliger det voksbehandlede område.
Vi anbefaler, at man tilkøber en creme, som
giver samme effekt derhjemme. Brug cremen
efter behov, eller hver gang du har været i bad,
så nedsættes hårvæksten betydeligt, og det
behandlede område får passende pleje, fugt og
du undgår tørhed og indgroet hår.
Efter behandling kan huden være en lille smule
rød og skal have ro. Det er helt normalt, at man
har små røde prikker (det er der, hvor der har
siddet et hår, men det forsvinder inden for
1- dags tid)

 Påfører kosmetik og cremer med høj indhold
af parfume på huden
 Det er desuden rart for mange ikke at have
stramtsiddende tøj på nogle timer efter
voksbehandling

Har du spørgsmål til vores
behandlinger, så er du
velkommen til at kontakte os.
Kontakt os på sms: 28 26 08 94

Voksbehandling
Dame:
 Bryn inkl. retning 50 kr.
 Overlæbe/hage 50 kr.
 Kinder 50 kr.
 Næse 25 kr.
 Øre 25 kr.
 Armhuler 60 kr.
 Arme 175 kr.
 Underben 125 kr.
 Underben foran 70 kr.
 Lår 100 kr.
 Baglår 50 kr.
 Balder 100 kr.
 Navle/mave 60 kr.

Søndre Tobølvej 10
Kælderen
6710 Esbjerg V

 Bikini linje lille (Trusser) 60 kr.
 Bikini linje mellem (G-streng) 75 Kr.
 Bikini linje stor (Tanga) 80 kr.

SMS: 28 26 08 94

Mænd:








Bryn inkl. retning 25 kr.
Næse 25 kr.
Øre 25 kr.
Kinder 25 kr.
Skuldre 60 kr.
Ryg 200 kr.
Brystkasse 250 kr.
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Vi ses i klinikken.
Betales med
MobilePay eller kontant

Krop og Ansigt
Søndre Tobølvej 10
Kælderen
6710 Esbjerg V

Book din tid her:
www.kropogansigt.dk

