
Acorelle Royal Wax 
 

Uten bruk av strips - profesjonelt resultat! 
Med bivoks og liljeekstrakt 
100 % naturlig formel 
For armhulene, bikinilinjen og ansiktet 
 
INNOVASJON: Den første økologisk sertifiserte og stripsfrie voksen. 
 
EFFEKTIV: Den naturlige formelen med furuharpiks, er garantert effektiv på 
korte hår, og gir et profesjonelt resultat inntil fire uker.  
 
PRAKTISK: Denne voksen er ideell for fjerning av hår på sensitive områder 
(under armene, bikinilinjen og ansiktet). Den varmes raskt i mikrobølgeovn 
(maks 2 min), er lett å påføre i tynne lag og fjernes uten strips.  
 
MER MYKHET: Acorelle Royal Wax er et Ecocert sertifisert, økologisk produkt.  
Formelen er perfekt for skånsom fjerning av hår. Den inneholder økologisk 
bivoks og liljeekstrakt som virker beroligende og beskyttende.  
 

ESKENS INNHOLD 

 
1 krukke med 100g hårfjerningsvoks + 1 trespatel + bruksanvisning. 
 
Settet er beregnet til en komplett fjerning av hår fra armhulene, bikinilinjen og 
ansiktet. 
 

FORHOLDSREGLER 
 
o Les bruksanvisningen nøye, og følg instruksjonene trinn for trinn.   
o Oppvarmingstid MAKS 2 min. i mikrobølgeovn. 
o Kan kun varmes opp i mikrobølgeovn. 
o Overopphetet voks kan gi brannskader. Har du fått overopphetet voks på 

huden, må du holde området under rennende kaldt vann i 10 minutter og 
søke legehjelp øyeblikkelig. 

o Før du bruker produktet for første gang, gjør en test av produktet på et lite 
område. Hvis du etter 24 timer ikke har merket noen negative reaksjoner, 
kan du utføre hårfjerningen.  

o Påfør på ren, tørr og ikke irritert hud. Påfør ikke på åreknuter, føflekker, 
vorter, sprukket, irritert eller solbrent hud, eller på hud som før har reagert 
på andre hårfjerningsvokser. 

o Fjern ikke hår direkte etter du har tatt et bad eller en dusj.    
o Bruk ikke voks innen 24 timer før eller etter soleksponering. 
o Unngå kontakt med øyne og slimhinner (kjønns- og perianalområdet). Hvis 

voksen kommer i kontakt med øynene, skyll rikelig med rent, kaldt vann. 
o Oppbevares utilgjengelig for barn.  
o Må ikke spises! Hvis voks har blitt svelget, kontakt lege.  
o Denne voksen fjernes ikke med vann. 

 
BRUKSANVISNING 
 

 
OPPVARMING AV VOKSEN 

 
o FJERN LOKK OG FORSEGLING FØR OPPVARMING. 
o SE TIL AT TRESPATELEN IKKE ER I VOKSEN NÅR DEN VARMES OG AT 

KRUKKEN IKKE HAR NOEN UNORMALE BULER.  
o VARM KUN I MIKROBØLGEOVN. 
o KONTROLLER ALLTID OPPVARMINGSTIDEN NØYE VED HJELP AV EN 

TILLEGGSKLOKKE FOR Å GARANTERE RIKTIG BRUK AV VOKSEN, OG FOR Å 
UNNGÅ OVEROPPHETET VOKS. 

o VOKSEN MÅ ALDRI KOMME I KONTAKT MED VANN DA DEN KAN MISTE SIN 
EFFEKT.  

o HVIS VOKSEN HAR BLITT OVEROPPHETET, IKKE RØR KRUKKEN, LA DEN STÅ 
TIL DEN ER AVKJØLET.  

 
a). Varm voksen i henhold til oppvarmingstidene i tabellen nedenfor. Juster 
oppvarmingstiden i forhold til effekten på mikrobølgeovnen og den 
gjenværende mengde voks i krukken. 
  
VIKTIG: Overskrid ikke oppvarmingstiden, dette for å unngå overopphetet 
voks, og redusere risikoen for brannskader.  
 

Anbefalt oppvarmingstid  540W 720W 900W 

 
 

MAKSIMUM EFFEKT  

 
Full krukke  
- oppvarmingstid 

 
4 min 

 
3 min 

 
2 min 

 
Halvfull krukke  
- oppvarmingstid 

 
3 min + 
30 sek 

 

2 min +  
30 sek 

1 min +  
30 sek 

Ventetid (med avslått mikrobølgeovn) 1 min 1 min 1 min 

Oppvarmingstid under bruk 

(hvis nødvendig) 
10 sek 10 sek 10 sek 

 
* Tidene er omtrentlige og kan variere avhengig av styrke og type mikrobølgeovn.  

 
b). Etter å ha varmet voksen slik det står i tabellen, vent 1 min med 
mikrobølgeovnen lukket og avslått, slik at varmen fordeles jevnt gjennom 
voksen. Flytt krukken forsiktig ut av mikrobølgeovnen ved å løfte i håndtakene 
og uten å velte den.  
 
c). Hvis krukken er deformert eller voks har rent ut av krukken, IKKE RØR 
KRUKKEN! La den avkjøles før den flyttes ut av mikrobølgeovnen. Hvis 
overopphetet voks har kommet i kontakt med huden, hold området under 
rennende, kaldt vann i 10 min og kontakt lege øyeblikkelig. PRØV IKKE Å 
FJERNE LAGET MED VOKS. 
 

VIKTIG: Etter oppvarming vil det være flytende voks i midten og mer fast voks 
mot kanten av krukken. DETTE ER NORMALT. 
 
d). Bruk spatelen til å blande voksen, sakte og forsiktig i 1 minutt, fra midten av 
krukken ut mot de mer faste områdene, for å blande de faste områdene 
sammen med det flytende.  
 
Hvis voksen er vanskelig å blande sammen, ta ut spatelen og varm voksen i 15 
sekunders intervaller, og prøv igjen. Fortsett på denne måten til voksen har fått 
en tykk honningaktig konsistens.  
 
ADVARSEL: VARM ALDRI VOKSEN I MER ENN 15 SEKUNDER AV GANGEN.   
 

KONTROLL AV TEMPERATUREN PÅ VOKSEN 
 
o Etter å ha blandet voksen i 1 minutt ved å bruke spatelen, kontroller 

temperaturen ved påføre en liten mengde på innsiden av håndleddet.  
o Hvis voksen er for varm, vent til den har avkjølt seg litt før du utfører en ny 

test på innsiden av håndleddet.  
 

HÅRFJERNING 
 
1. Påføring av voksen: 
 
Sørg for at området som skal vokses er helt tørt før hårfjerningen. 
  
1. Bruk enden av spatelen, ta voks i en mengde på størrelse med en valnøtt, 

snu spatelen rundt for å unngå at det drypper og dannes tråder.  
 
2. Plasser mengden med voks på toppen av det område du ønsker å fjerne 

hår. Påfør voksen med retningen av hårene, spre laget med voks slik at det 
blir en stripe som er tynnere i midten (1-2 mm) og tykkere på en av sidene 
(2mm) for å gjøre det mulig å fjerne den.  

 
3. La voksen tørke. Fjernes når den ikke lenger klistrer når du tar på den.  
 
2. Fjerning av voksen: 
 
Hold huden stram med den ene hånden ved den laveste enden av stripen. Bruk 
den andre hånden til å ta tak i stripen, og i en rask og resolutt bevegelse 
trekker du av stripen mot hårets vekstretning. Når du trekker den av, hold den 
så parallelt og nær huden som mulig.  
 

ETTER VOKSING 
 
o For å fjerne rester av voks på huden, påfør stripen du har dratt av med en 

gang. Restene vil da sette seg fast på stripen, eller vent til området er tørt 
og fjern ved hjelp av neglene, eller bruk en bomullspad med olje.  

o Etter voksing kan det oppstå rødhet, dette vil forsvinne i løpet av noen 
timer.  

o Hvis du har voks igjen til senere bruk: 
FJERN spatelen fra krukken og prøv å fjerne så mye av den overflødige voksen 
som mulig, ved å skrape spatelen i sprekken laget til dette formålet.  
Husk å redusere oppvarmingstiden i henhold til mengde voks som er igjen i 
krukken, neste gang du bruker den. 


