Pre- & Aftercare products

Cool Sense – Aftercare – 50ml 		
€ 18,95
Wat: Het wondermiddel van Delete, want de
camphor in de Cool Sense gaat roodheid, zwellingen en
ontstekingen tegen én voorkomt huidirritaties. Vooral
lekker en goed na een Brazilian / Boyzilian en na het waxen
van de oksels!
Waarom: Breng een dun laagje Cool Sense aan na een
waxbehandeling voor een snel herstellende huid en een
optimaal resultaat.
Hoe: Gebruik de eerste 48 uur na de behandeling 2 of 3
maal per dag. Daarna kun je hem naar wens aanbrengen.

Soul Scrub – Precare – 240ml 		
€18,95
Wat: Soul Scrub is een milde scrub die het beste van een
body scrub en een peeling combineert. We hebben deze
scrub dan ook speciaal ontwikkeld voor de meest
gevoelige zones: je schaamstreek en oksels.
Waarom: In de periode tussen twee waxbehandelingen is
het belangrijk dat je de dode huidcellen regelmatig verwijdert. Met Soul Scrub verminder je de kans op ingegroeide
haartjes en houd je je huid zijdezacht en ultraglad
Hoe: 5 dagen na je behandeling start je met scrubben.
Voor een optimaal resultaat doe je dit vervolgens 2 tot 3
keer in de week. 3 dagen voor je volgende behandeling
stop je hier tijdelijk mee.

Smooth Touch – Precare – 100ml
€21,95
Wat: Smooth Touch voorkomt ingegroeide haartjes en
maakt daarnaast reeds ingegroeide haartjes weer vrij.
Ons wondermiddel!
Waarom: Omdat je natuurlijk wilt voorkomen dat haartjes
ingroeien, start je 24 uur na je behandeling met het gebruik
van de Smooth Touch.
Hoe: Gebruik van dag 2 tot en met 6 na je behandeling
2 maal daags. Daarna 2 tot 3 maal per week. De laatste 3
dagen voor een nieuwe behandeling niet meer gebruiken.

Wat te gebruiken?
Brazilian, Boyzilian, oksels
Ingegroeide haartjes
Body treatment
Facial treatment
Langer haarvrij?

Cool Sense
Soul Scrub + Smooth Touch
Angel Lotion
Silk Breeze
Slow Lotion

Angel Lotion – Aftercare – 250ml
€18,95
Wat: De Angel Lotion is een verkoelende bodylotion,
waarvan de aloë vera en menthol je huid koelen, voeden en
verzachten.
Waarom: Werkt hydraterend en ontstekingsremmend.
Daarnaast verkoelt en kalmeert de lotion je huid na een
behandeling.
Hoe: Na een waxbehandeling van je benen, armen, borst
of rug gebruik je Angel Lotion dagelijks na het douchen.

Silk Breeze – Aftercare – 50ml 		
€14,95
Wat: De verfrissende Silk Breeze is een cooling gel
voor na het waxen.
Waarom: Waxen kan leiden tot roodheid in je gezicht en
kan kortstondig een wat branderig gevoel geven. Het is
daarom fijn om je huid hiermee te verkoelen.
Ook prettig: dankzij de waterbasis laat Silk Breeze geen
filmlaagje achter op de huid. Na het opbrengen glimt of
trekt de huid dus niet.
Hoe: Gebruik Silk Breeze tweemaal daags om je huid te
verkoelen en eventuele roodheid tegen te gaan.

Slow Lotion – Precare – 150ml 		
€24,95
Wat: De palmatine in de Slow Lotion zorgt ervoor dat de
groei van een nieuwe haarwortel vertraagt en de aanmaak
van een nieuw haartje wordt verstoord.
Waarom: Haartjes zullen bij consequent gebruik circa 7
dagen later verschijnen dan gebruikelijk. Daarnaast zullen
deze ook dunner zijn. Het effect wordt zichtbaar na
minimaal 3 behandelingen.
Hoe: Om de haargroei direct aan te pakken gebruikt jouw
Wax Angel de Slow Lotion al tijdens de behandeling. Zelf
doe je dit de eerste 5 dagen na de behandeling ook. Dit is
belangrijk voor de groeivertragende werking.

Delete Deal:
Voor €9,95 per maand
50% voordeel op elke
Brazilian of Boyzilian*

* Kijk voor de voorwaarden van de Delete Deal op de website

Do’s

Don’ts

Je haartjes zijn minimaal 5mm
en maximaal 1,5cm lang

Diabetes of afwijkende bloedcirculatie?
Graag even melden…

Voor de eerste behandeling 
circa 2 weken niet scheren

Niet waxen indien gebruik van medicijnen:
Retin-A, Renova, Defferin, Isotretitoin en
Roaccutane

Scrub je huid tussen de behandelingen
(met een zachte scrub)
Gebruik de juiste pre- & aftercare
producten op het juiste moment
Draag katoenen ondergoed voor en na
een Brazilian of Boyzilian behandeling

24 uur voor de behandeling niet
meer zonnen of onder de zonnebank
Drie dagen voor een nieuwe behandeling
niet meer schubben

24 uur na een behandeling

24 uur na een behandeling

Geen heet bad

Geen geparfumeerde producten zoals
deodorant, make-up, bruiningscreme

Niet zwemmen of zonnen
Geen zonnebank of sauna

Huid niet aanraken, wrijven of scrubben;
leidt tot mogelijke infecties

Geen strakke kleding

Kijk voor de verschillende salons, prijzen en
alles over waxen op www.delete-waxing.com
Reserveren: www.delete-waxing.com | 088-2242222

