
Acorelle Oriental Wax 
 

100 % naturlig formel  

 

Med ylang yang & sukkerrør 

 

Den nye orientalske voksen fra 

Acorelle kombinerer effektivitet, 

brukervennlighet og skånsomhet 

med en innovativ formel, 100 % 

naturlig.  
 

 

ESKENS INNHOLD 
 
o 1 krukke med hårfjerningsvoks 300g  

o 1 trespatel 

o 12 vask- og gjenbrukbare papirstrimler 

o 1 bruksanvisning 

 

FORHOLDSREGLER 
 
Les bruksanvisningen nøye før bruk. Følg 

instruksjonen. Vis aktsomhet med temperaturen på 
voksen. Overopphetet voks kan forårsake 
brannskader. Hvis du får overopphetet voks på 

huden, må du holde området under rennende, kaldt 

vann i 10 minutter og søke legehjelp øyeblikkelig. 

Voksmengden vil minske etter hver bruk. 

Oppvarmingstiden vil derfor bli redusert. Før du 

bruker voksen er det viktig å teste temperaturen.  

 

Påfør voks på ren, tørr og ikke irritert hud. Påfør ikke 

på åreknuter, føflekker, vorter, sprukket, irritert eller 

solbrent hud. Bruk ikke voks innen 24 timer før eller 

etter soleksponering. Oppbevares utilgjengelig for 

barn. Voksen må ikke svelges.  

 

BRUKSANVISNING 
 

1. FORBEREDELSE 
 
Fjern lokket og hele forseglingen før oppvarming. 

 

2. OPPVARMING AV VOKSEN 
 
Varm voksen etter angitt tid ved å bruke én av 

oppvarmingsmetodene. Rør med spatelen til voksen 

er jevnt blandet. Etter voksen er oppvarmet og 

blandet skal den ha konsistens som tykk honning. La 

krukken med voks avkjøles i 1 minutt før bruk.  

 
Oppvarming i mikrobølgeovn: FJERN LOKKET OG 

FORSEGLINGEN. Varm opp i intervaller på 10 

sekunder til du oppnår en tykk honningliknende 

konsistens. 

 

Oppvarming i vannbad: FJERN LOKKET OG 

FORSEGLINGEN. Plasser krukken med voks i en kjele. 

Fyll vann i, slik at vannet er på lik linje som voksen i 

krukken. Ta ut krukken med voks, og kok opp vannet. 

Slå ned varmen og sett krukken opp i kjelen. La den 

stå til oppvarming i omtrent 2 minutter til den 

oppnår en tykk honningkonsistens. Ikke la vannet 

komme inn i krukken / i kontakt med voksen. Ikke la 

voksen koke da dette vil gjøre den ubruklig.  

 

KONTROLLER ALLTID temperaturen på voksen før 

bruk ved å ta en liten mengde voks på innsiden av 

håndleddet.  

 

3. HÅRFJERNING 
 
1. Ta litt voks på trespatelen. Legg et VELDIG TYNT 

lag med voks på det området det skal fjernes hår, 

og som passer overens med størrelse på en 

papirstrimmel. Påfør voksen med hårets 

vekstretning ved å holde spatelen loddrett.  

 

2. Legg papirstrimmelen over vokslaget, og stryk 

den på i samme retning som hårene gror.  

 

3. Hold huden stram med den ene hånden ved den 

laveste enden av papirstrimmelen. Bruk den 

andre hånden til å ta tak i strimmelen, og i en 

rask og resolutt bevegelse trekker du den av mot 

hårets vekstretning. Når du trekker 

papirstrimmelen av, hold den så parallelt og nær 

huden som mulig. Påfør igjen ved å bruke den 

samme papirstrimmelen helt til den mister sin 

klebrighet.  

 

Voksrester skylles av med vann. Behold 

papirstrimlene og spatelen. Vask de i varmt vann og 

tørk slik at de er klare til bruk neste gang. Skru på 

lokket til voksen. 

 


