DE ORIGINELE GROENE AZULEENHARS UIT ZWITSERLAND
Azuleenhars op basis van natuurlijke bijenwas en hooggeconcentreerd azuleen. Wordt voornamelijk gebruikt om
de gevoelige zones te epileren zoals gezicht, oksels en bikinilijn. Vermindert roodheid en irritaties. Het Sensitive
Serum is zeer geschikt als nabehandeling in het gezicht.

De azuleenhars van Cirène is 50 jaar geleden ontwikkeld in Zwitserland door het
laboratorium van SwissDermyl in Genève. Sindsdien is de hars voortdurend onder
strenge controle gebleven om constant een product van hoge kwaliteit te kunnen
garanderen. Menig laboratorium heeft getracht deze hars na te maken. Men is er
echter nooit in geslaagd een hars te creëren die de originele kwaliteit evenaart.

WAAROM IS DE AZULEENHARS VAN CIRENE ZO BEKEND?
- De hars blijft soepel en breekt niet af.
- Met deze hars pakt u donshaartjes en stugge haren in één keer.
- Géén kans op verbranding, u werkt op een lage temperatuur.
- De olie beschermt de huid bij het verwijderen van de hars tegen het meetrekken van de huid.
- Het is de enige azuleenhars waarbij u de blauwe azuleenolie als voorbehandeling gebruikt. De olie
dringt in het haarzakje waardoor het haartje gemakkelijk uit de follikel glijdt. Zodoende is de ontharing
minder pijnlijk.
- De meest huidvriendelijke en minst pijnlijke ontharingsmethode. Huidvriendelijk dankzij de blauwe
azuleenolie en minst pijnlijk door de Cool Epil Gel, die nog vóór de olie aangebracht kan worden.
De gel op basis van natuurlijke plantenextracten, mint en kamfer, desinfecteert en verdooft de huid.
- Het is een zeer hygiënische methode doordat de olie het ontstaan van puntbloedinkjes voorkomt.
In tegenstelling tot het gebruik van een was die u verwijdert met strippen, deze veroorzaken soms het
ontstaan van puntbloedinkjes in gezicht, oksels en bikinilijn.
- Voor de beenontharing is het raadzaam om een harspistool te gebruiken. De huid is daar minder gevoelig.

GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE HARS EN OLIE:
Brengt u enkele druppeltjes blauwe azuleenolie op het te epileren gebied aan, masseer de olie zachtjes in en dep
af met een tissue. Breng daarna de azuleenhars aan (voor de zekerheid eerst de temperatuur testen aan de
binnenkant van de pols). Voel of de hars al droog is en verwijder deze vervolgens terwijl u met de andere hand
de huid spant. De blauwe azuleenolie vermindert de hechtkracht niet maar zorgt voor bescherming tegen pijn en
roodheid. Behandel het gezicht eventueel na met het Sensitive Serum. Wenst u dit product uit te proberen, bestelt
u dan het Azuleenhars Probeer Pakket. Veel succes!

GEBRUIKSAANWIJZING
van de azuleenhars voor het ontharen van gezicht, oksels en bikinilijn.

U kunt de hars gemakkelijk breken door deze in een gesloten plastic tas op de grond te leggen
en er met een hamer op te slaan. Dan heeft u kleinere brokken die in iedere verwarmer passen.

1. DE BLAUWE AZULEENOLIE wordt zeer dunnetjes ingemasseerd en altijd weer verwijderd
van de huid door middel van een droge tissue. Het is de bedoeling dat de olie in het haarzakje dringt
en het haartje zodoende gesmeerd uit de follikel glijdt. Hierdoor is het ontharen minder pijnlijk en is
de kans op het ontstaan van puntbloedinkjes minimaal.
Vergeet niet om de olie weer met een droge tissue weg te wrijven.

2. DE GROENE AZULEENHARS wordt gebruikt op een lage temperatuur. U kunt de hars aanbrengen
op lichaamstemperatuur als deze ongeveer net zo dik is als stroop. De hars een beetje dik aanbrengen.
Plakt de hars niet meer aan uw vingers dan kunt U deze verwijderen (zonder strips). Vergeet u vooral
niet de huid te spannen.

3. DE COOL EPIL GEL kan na het ontharen aangebracht worden en geeft dan een zeer verfrissend effect. Voor
de overgevoelige huid is het goed om wat sensitive serum na het ontharen aan te brengen.
Of de After Wax Nabehandelingscrème.
Nog enkele tips:
-

Werkt u niet met “bodempjes” maar houdt u de harspot halfvol.
Bij donshaartjes is het raadzaam om de olie extra goed weg te wrijven.
Voor de beenontharing heeft Cirène een olie-oplosbare honingwas en het harspistool.
Gebruikt u voor het ontharen onze kwaliteitsproducten, voor een minder pijnlijke ontharing.
Uw klanten zullen speciaal hiervoor terugkomen!
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