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Hvorfor vælge Harley Wax?

Harley Wax er et avanceret voksbehandlingssystem, som er til rådighed for professionelle 
behandlere, klinikker og spaer. Det der differentierer Harley Wax fra andre voksmærker, er at det 
forårsager mindre irritation, mindre ubehag og bedre resultater. 

Med Harley Wax kan du forvente en nærende hud- og voksbehandling, der fjerner hår så korte 
som 1 mm. I modsætning til andre hårfjerningssystemer efterlader Harley Wax næsten ingen 
klæbrige voksrester. Den efterlader huden blød uden irritation, fjerner håret med roden for at 
reducere risikoen for indgroede hår samtidig med at den efterlader huden hårfri meget længere.

Harley Wax blev oprindeligt grundlagt i Storbritannien.  Drivkraften bag
virksomheden var at skabe et professionelt vokssystem af høj kvalitet, der også kunne sælges til en 
rimelig pris og tilbyde en fremragende kundeservice.

Harley Wax bruges over hele verdenen af nogle af de bedste klinikker og spaer.
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Introduktion til Harley Wax

Harley Wax er en engelsk virksomhed. Vi har opnået hurtig succes med at få anerkendelse hos 
mange prisvindende klinikker og spa'er, som bruger vores produkter i dag. Denne succes kan 
tilskrives mange års erfaring inden for sundheds- og skønhedsindustrien, udviklingen af vores 
produkter samt vores hengivenhed til fremragende kundeservice.

Kernen i vores Harley Wax sortiment er Harley Hot Waxes og Harley Strip Waxes. Det, der gør 
sortimentet unikt, er at alle vokstyper er lavet af de fineste naturlige ingredienser. 
Nøglekomponenterne i voksen er harpiks fra fyrretræer, bivoks og brug af naturlige råmaterialer af 
høj kvalitet. Dette kan forklare den blide egenskab af vores vokssystem, hvilket gør den ideel til 
sensitiv hud. Alle vores vokstyper er lavet til at have en lav smeltetemperatur, hvilket derved 
reducerer unødig ubehag ved påføring af produktet. Harley Wax tilbyder en usædvanlig effektiv 
hårfjerningsbehandling, som også er nærende og plejende for huden. 

Hvorfor flere behandlere insisterer på Harley Wax

Der er flere gode grunde til, at vi ser flere og flere behandlere insisterer på Harley Wax. For det 
første kan voksens fænomenale kvalitet ikke benægtes. Den er let at bruge og giver en meget 
behagelig behandling. For det andet er der prisen. Harley Wax leverer til en god pris. Vi kan 
garantere, at vores kunder modtager ensartet kvalitet til en overkommelig pris. For det tredje gør 
vores hengivenhed til kundeservice det let for jer at afgive en ny ordre. Vi har på alle vores 
leveringer valgfri forsendelsesmetode og leverer indenfor få dage, hvilket sikrer, at vores 
behandlere aldrig løber tør for produkter. Mange behandlere har sagt, at siden de begyndte at 
bruge Harley Wax, er deres kundebase steget og i nogle tilfælde fordoblet.
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Harley Wax Sortimentet
Før- og efterbehandlingsprodukter
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Beskrivelse

Pre Wax Oil 
Post Wax Oil 
Pre Wax Cleanser

Ingredienser

Aloe Vera, Aloe Barbadensis, Parfum, Violet 
Tea Tree, Lavender, Lavandula
Aqua, Flower extract, Lavandula, Augustifolia, 
Ginsing root extract, Parfum

Vores Cleanser og Pre Wax Oil renser og forbereder huden til behandling 

Forbedrer voksens ydeevne

Post-Wax Oil fugter og plejer huden

Fjerner eventuelle voksrester (hvis der er nogen)

Beroliger huden og reducerer irritation

Brug vores Cleanser, Pre-Waxing & After care olier for bedst muligt resultat 

Til alle hudtyper

Brug vores Equipment Cleanser til at rengøre linned og udstyr



En central del af enhver Harley voksbehandling

Har en effekt på to måder. For det første emulgerer og fjerner vores 
Cleanser snavs og olie, der er indlejret i huden.

For det andet balancerer det hudens PH-værdi, strammer huden og 
porerne og fjerner enhver olie eller lotion for at maksimere dine 
voksresultater.
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Harley Wax
Før- og efterbehandling

Harley Wax har udviklet en række før- og efterbehandlingsprodukter for 
at sikre den optimale effektivitet af voksens ydeevne og for at sikre, at 
behandlingerne er mere behagelige og hygiejniske.

Cleanser Toner | Et uundværligt hudrensende step til enhver voksbehandling

Pre Wax Oil |Gør det muligt for voksen at tage fat i hårene og ikke huden

After Care Oil |Et uundværligt step til en Harley Hot Wax eller Harley Strip Wax
behandling

Aloe Gel |Hjælper med at berolige huden, når voksbehandlingen er
afsluttet

Det er antibakterielt på grund af anthraquioner i Aloe Vera. Kun til brug 
sammen med Harley Hot Wax eller Harley Film Wax

Zinket i Aloe Vera, der findes i Pre Wax Olien hjælper med sårheling og skaber 
sund, glat og glødende hud. Dette reducerer enhver rødme, udslæt eller hævet 
hud, der ofte er forbundet med voks

Ligninerne, der findes i Aloe Vera, giver Harley Pre Wax Oil meget penetrerende 
egenskaber. Aloe Vera kan trænge ind i huden op til syv lag dybt og giver 
kroppen mulighed for fuldt ud at absorbere alle de positive egenskaber fra 
behandlingen.

Anvendes efter enten en Harley Hot Wax eller Harley Strip Wax for afslutningsvis 
at give næring til huden. Dette reducerer hudirritation, rødme og muligheden 
for indgroede hår.

Tea Tree fungerer som et antibakterielt middel til at rense snavs og døde 
hudceller, der efterlader din hud klar og frisk.

Vores After Wax Oil er tilsat lavendel, der er med til at blødgøre og give næring 
til din hud, hvilket resulterer i en silkeblød finish.

Masér en lille mængde ind i det område, der lige er  blevet vokset for at 
afslutte behandlingen.

Harley After-Wax Soothing Gel bruges efter enten en Harley Hot Wax eller Harley 
Strip Wax til afslutningsvis at give næring og berolige huden.

Aloe gel efterlader en oliefri glat finish.

Den beroligende gel reducerer hudirritation, rødme og muligheden for 
indgroede hår.



Harley Wax Sortimentet
Hot Wax
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Fjerner hår så korte som 1 mm

Efterlader ingen klæbrige voksrester

Kan genanvendes på det samme område 2-3 gange 

Lavet af fyrretræsharpiks, bivoks og æteriske olier 

Alle vores produkter er ikke testet på dyr

Brug vores før- og efterbehandlingsprodukter for 

maksimale resultater

Ingredienser

Harpiks
Bivoks 
Essential Oils 
Mica
Titanium Dioxide

Beskrivelse

Fra Fyrretræer
Hjælper med at gøre voksen mere smidig 
Varierer fra voks til voks
Speciel formular
Speciel formular



Micromica Wax ( Gel Formular  

Micromica er et silicatmineral, der anvendes i hårfjerningsvoks for at skabe en jævn konsistens og hjælpe med voksens 
fleksibilitet, gør den nemmere at arbejde med og gør, at voksen har mindre tendens til at knække. Dette mineral 
har reflekterende egenskaber, som giver voksen sit perlende og glitrende udseende. 

Ved brug af kun de fineste ingredienser og essentielle olier, har Harley Wax lavet tre glimmervoks med lavt smeltende 
temperatur, som garanterer kundekomfort og total tilfredshed.

Sortimentet af glimmervoks, som Harley Wax tilbyder, er Aloe Hot Wax, Summer Fruits Hot Wax og vores Lavender 
Hot Wax. Harley Mica Hot Wax er skabt til at fjerne hår så korte som 1 mm effektivt og smertefrit og formår at fjerne selv 
de sværeste og mest genstridge hår.

Du får de bedst mulige resultater, når du forbereder huden inden voksning. Det er vigtigt at bruge Harley Pre Oil og 
efterbehandle med enten After Care Oil eller vores Aloe Soothing Gel.

Titanium Dioxide Wax (Cremet Formular 

Titandioxid er et naturligt forekommende oxidmineral af titanium. Titandioxid i voks skaber en cremet fløjlsagtig struktur. 
Dette hjælper med spredningsevnen, samtidig med at det garanterer et suverænt mindre smertefuldt greb om håret, 
da titandioxid i væsentlig grad reducerer voksens vedhæftning på huden. Dette reducerer irritation og rødme, hvilket 
gør det til en ideel voks for kunder med ekstra følsom hud.

Harley Wax’s Titanium Dioxide Waxes er vores Chocolate og Rose Hot Wax. 

Titanium dioxide Wax er ideel til de ekstra følsomme områder som ansigt og bikini, da det gør det muligt at fjerne hår så 
kort som 1 mm. For at sikre en ekstra skånsom fjernelse er det vigtigt, at Harley Pre Waxing Oil påføres inden påføring af 
voks. Pre Wax olien er specifikt formuleret, så den dækker huden og ikke hårene, så voksen kun klæber sig til hårene 
og ikke den egentlige hud. Dette giver en mere grundig og behagelig voksoplevelse.

7

Harley Wax 
Hot Wax sortiment

Harley Hot Waxes er til de mindre og mere følsomme områder, der 
kun bruger de fineste ingredienser og essentielle olier. Alle vores 
Hot Waxes skal bruges sammen med vores Pre Wax Oil for at sikre 
optimale resultater.

Aloe Hot Wax  Lavender Hot Wax  

Chocolate Hot Wax Rose Hot Wax 

Summer Fruits Hot Wax

ME
ST 

POPU
LÆ
RE



Harley Wax Sortimentet
Strip Wax
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Fjern hår så korte som 1 mm

Brug vores Gold Wax til mandlige kunder

Brug vores Rose Wax til følsom hud

Kan genanvendes på det samme område 2-3 gange

Bruges på ben og arme til hurtigere voksning sammenlignet med varm voksning 

Alle vores produkter er ikke testet på dyr

Brug vores Cleanser & After Care olier for optimale resultater

Velegnet til alle hudtyper

Ingredienser

Naturlig harpiks 
Essentielle olier

Beskrivelse

Fra fyrretræer 
Varierer fra voks til voks
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Harley Wax 
Strip Wax sortiment

Harley Strip Wax er designet til større områder. 
Anvendes til at gribe hår så korte som 1 mm. 

Med brug af kun de fineste ingredienser og æteriske olier og med vores lave 
smeltetemperatur kan vi garantere kundekomfort og total tilfredshed, og i de fleste 
behandlinger vil det være en smertefri oplevelse. Harley Summer Fruits Strip Wax er et 
Micromica liposoluble depilatory wax produkt, der ikke kun giver det et perlende 
udseende, der giver en flot voks, men det indeholder også den korrekte ligevægt mellem 
de anvendte raffinerede harpikser og den gradvise tilstedeværelse af Micromica, som 
tillader produktet at blive fjernet forsigtigt og blødt fra huden. 

Summer Fruits Strip Wax |

Denne voks er specielt designet til mandlige kunder. Ideel til det større voksområde som 
ben, ryg, bryst og arme. Voksen tager kun fat i håret og ikke huden. Harley Gold Strip Wax 
er et Micromica liposoluble depilatory wax produkt, der ikke kun giver det et perlende 
udseende, der giver en flot voks, men den indeholder også den korrekte ligevægt mellem 
de anvendte raffinerede harpikser og den graduerede tilstedeværelse af Micromica, som 
tillader produktet  at blive fjernet forsigtigt og blødt fra huden. 

Gold Strip Wax | Medium styrke til normalt hår

Medium styrke til normalt hår

Dette er vores mest populære Strip Wax. Den kan påføres super tyndt. Ideel til større 
voksområder såsom ben og arme. Voksen tager kun fat i håret og ikke huden. Rose Strip 
Wax er en titandioxid-hårfjerningsvoks. Titandioxidvoks er en ny generation af professionelle 
vokstyper, der kan opfylde selv de mest krævende applikationskrav. Det giver voksen en 
særlig blødhed og er glat at påføre, velegnet til brug også på meget følsomme områder. 
Vi anbefaler Harley Rose Strip Wax og Hot Wax til alle de tilfælde, hvor huden er 
dehydreret, tør og følsom.

Rose Strip Wax | Til fine hår og sensitiv hud

Kan påføres super tyndt. Ideel til større voksområder såsom ben og arme. Voksen tager kun 
fat i håret og ikke huden. Tea Tree Wax er en titandioxid-hårfjerningsvoks. Titandioxidvoks er 
en ny generation af professionelle vokstyper. Det giver voksen en særlig blødhed og er glat 
at påføre, velegnet til brug også på meget følsomme områder. Vi anbefaler Harley Tea 
Tree Strip Wax til alle de tilfælde, hvor huden er dehydreret, tør og følsom.

Tea Tree Strip Wax | Dette produkt kan bruges til både mænd og kvinder

Efter omfattende forskning har Harley udviklet et patronsystem, der giver de samme 
gode resultater som vores strip wax.

Fås i 100g patroner til vores Rose Wax, Gold Wax og Summer Fruit.

Brug vores Harley Wax patroner på ben, arme, ryg og bryst.

Hver patron skal kun bruges på én behandling og bør ikke genbruges.

Strip Wax Cartridges | Alle vores Strip Wax fåes i 100g patroner.

MEST
 POPULÆ

RE
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Harley Wax Sortimentet
Film Wax

En teknologisk avanceret blanding mellem en varm voks og en strip voks 

Fjerner hår så korte som 1 mm

Eliminerer behovet for at bruge pincet

En meget økonomisk voks, da det kan påføres i et ULTRA tyndt lag 

Ideel til ansigtsvoksning

Fantastisk til Brasilliansk voksbehandling

Har en ekstremt lav smeltetemperatur

Et "must have" for enhver professionel klinik eller spa

Ingredienser

Naturlig harpiks 
Essentielle olier

Beskrivelse

Fra fyrretræer 
Varierer fra voks til voks



For det første er dens ydeevne af meget høj kvalitet. Med styrken og smidigheden 
af en Harley Hot Wax er den i stand til at fjerne hår så korte som 1 mm, hvilket 
eliminerer behovet for at bruge pincet. Det er en teknologisk avanceret voks og 
kan opvarmes hurtigere ved en lavere smeltetemperatur.

For det andet kan den påføres ultra fint, som du ville med en stripvoks og kræver 
ikke nogen strips, når du fjerner voksen.
Dette gør det til en meget økonomisk voks og giver mulighed for en simpel 
voksbehandling, der vil sikre hengivne kunder.

Sidst men ikke mindst, som med alle Harley Wax produkter, er det fremstillet efter 
høje standarder i Storbritannien. Kun de fineste naturlige ingredienser anvendes. 
Harley Azulene Film Wax indeholder specielle naturlige polymer for at give det 
styrke, fleksibilitet og elasticitet.

Harley Wax
Film Wax

Film Waxing er designet til alle områder. Harley Film Wax er 
fantastisk til al intim voksning fra ansigtsvoks til brazil, hvilket gør 
det til et must for enhver professionel klinik eller spa.

Azulene Film Wax | Den ultimative voks til intime voksbehandlinger

Lavender Film Wax | Specielt lavet med en beroligende lavendelaroma

Vores Harley Lavender Film Wax har styrken og smidigheden af en Harley Hot Wax 
og er i stand til at fjerne hår så korte som 1 mm, hvilket eliminerer behovet for at 
bruge pincet.Det er en teknologisk avanceret voks og kan opvarmes hurtigere ved 
en lavere smeltetemperatur

Den kan anvendes ultra fint, hvilket gør det til en meget økonomisk voks og giver en 
forenklet voksbehandling, der vil sikre hengivne kunder.

En hybrid voks, der giver samme komfort og let påføring som en traditionel Hot Wax 
kombineret med, at den kan påføres i et tyndt lag som en Strip Wax.

Denne teknologisk avancerede voks er fantastisk til al intim voksning fra ansigtsvoks til 
brasiliansk voks, hvilket gør det til et "must have" for enhver professionel klinik eller spa.

Summer Fruits Film Wax | Den ultimative film wax til dine kunder

Harley Waxings brancheførende Film Wax er en innovativ kombination af de bedste 
egenskaber ved Hot- og Strip Wax. Harley er nu glade for at udvide området af 
dufte samtidig med bibeholdelse af den samme suveræne kvalitet.

Azulene, Lavender og Summer Fruits kommer alle som glat smeltende voksperler. 
Det er den perfekte tid på året for denne nye frugtagtige, friske duft, der tilføjer 
voksoplevelsen en sensorisk oplevelse. 

Enhver, der bruger Harley Wax, ved, at de er passionerede omkring at omdanne 
voks fra en smertefuld behandling til en behagelig behandling.
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Se YouTube-videon og se, hvordan professionelle 
behandlere benytter vores Film Wax.



Harley Wax Produktserie
Salgsprodukter
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Vi har lyttet til vores kunder ude i klinikkerne og Harley Waxing har lanceret et nyt 
efterbehandlingsprodukt designet til at lette irritation og forhindre indgroede hår.

Indgroede hår ødelægger resultatet på en god voksbehandling. Vores nye løsning 
mod indgroede hår reducerer ophobningen af døde hudceller, der kan blokere 
porerne og forårsage irritation og indgroede hår. Brug straks efter voksbehandling til 
at berolige og behandle huden, hvilket efterlader et roligt, fornyet og glat resultat.

Voksning behøver ikke at føre til irritation. Vi ønsker at ændre den måde, klienter ser 
på voksning og vise at selv kunder med sensitiv hud kan blive vokset uden problem.

Harley Wax 
Salgsprodukter

Løsning mod indgroede hår

Pomegranate Sugar Scrub

Harley Waxing er stolte af at introducere vores Pomegranate Sugar Scrub, der er 
designet til at forberede huden til de glateste voksresultater.

En naturlig formel designet til at gøre en forskel. Hos Harley Waxing prøver vi altid at 
øge effekten af vores naturlige, UK-producerede voksprodukt sortiment. Derfor er 
vi så glade for vores nye Pomegranate Sugar Scrub, der giver kunderne et ægte 
rent, poleret look på deres hud.

Et godt voksresultat kræver forberedelse. Enhver, der bestiller en voksbehandling, 
ønsker forsikring om, at deres hud vil føles godt bagefter uden unødvendig smerte 

Derfor har vi investeret i at udvikle et andet UK-produceret, naturligt voksprodukt. Pakket med planteekstrakter og med 
Arnica og Allantoin vil kunderne se en markant reduktion i irritation og rødme.

Let at bruge og skånsom mod huden. Vores løsning mod indgroede hår kan bruges hver dag, indtil al irritation og rødme 
er væk. Ved fortsat brug vil klienter se en glattere, mere poleret finish på huden efter voksbehandling. De vil elske 
udseendet og følelsen - og klinikker vil elske den positive anerkendelse fra deres kunder efter endnu en stor 
voksoplevelse.

Vi ved alle, at det er vigtigt at afslutte en voksbehandling med en afkølende, beroligende fugtighedscreme 
eller olie. Men med Harley Waxing kan behandlerne føle sig sikre på, at de bruger det rigtige produkt til det 
specifikke job. Derfor bliver vores produkt mod indgroede hår en vigtig del af vokssystemet for Harley Waxing's kunder.

eller irritation. Men forstår kunderne virkelig, hvor vigtigt det er at lave sit hjemmearbejde? Forberedning af huden er 
afgørende for at opnå et glat resultat.

Forkæl dine kunder med glat hud overalt. Selvfølgelig dufter det fantastisk - ligesom hele vores sortiment af voks, olier og 
cremer! Plus, den blide eksfolierende formular er præcis, hvad enhver, der gør sig klar til voksning, har brug for. 
Forberedelse med vores nye Pomegranate Sugar Scrub får huden overalt på kroppen til at føles blød og modtagelig for 
en voksbehandling.

Hold den glatte følelse i længere tid, hvis kunderne bruger Pomegranate Sugar Scrub to eller tre dage efter voks for at 
pleje huden og minimere indgroede hår.

Vi tænker på detaljerne. Vores oliefri formular eksfolierer blidt og fugter huden all-in-one. Det efterlader ingen olieagtige 
rester, der kan forstyrre voksbehandlingen og føre til tilstoppede porer og indgroede hår. Behandlere og kunder vil elske 
kvaliteten af vores nye scrub.

Kunderne vil være vilde med den glatte finish fra den nye Pomegranate Sugar Scrub. Det er endnu et Harley Waxing 
produkt, der er let at bruge, med et garanteret resultat af højeste kvalitet.
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Harley Wax Sortiment
Hvilken voks skal jeg vælge?

Fjerner hår så korte som 1 mm

Efterlader ingen klæbrige voksrester

Kan genanvendes på det samme område 2-3 gange 

Fremstillet af harpiks fra fyrretræer, bivoks & essentielle olier 

Alle vores produkter er ikke testet på dyr

Brug vores før- og efterbehandlingsprodukter for optimale 

resultater
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Ansigtsvoksning 

Intimvoksning 

Under armene

Bryst

Hot Wax | Til de mindre og mere sensitive områder

Harley Wax 
Hvilken voks skal jeg 
vælge?

Harley har den perfekte voks til ethvert område af kroppen 
og er specielt designet til suveræn komfort ved
påføring af voks på det udvalgte område.

Arme

Ryg

Ben

Strip Wax | Til større områder og påført super tyndt.

Intimvoksning

Ideel til ansigtvoksning 

Under armene

Ryg og bryst

Benene

Film Wax |Til al intim voksning fra ansigtsbehandling til
brasiliansk voksning

Produktet kan påføres ekstremt tyndt, så du kan bruge det på store områder.
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Hårets struktur og karaktertræk
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Håret er opdelt i to hoveddele

Hårrod Den del af hårstrukturen, der er under hudens overflade i hårsækken. Håroden 
strækker sig fra hårgrænsen til hårsækken.

Hårstrå Den del af hårstrukturen, der strækker sig over hudoverfladen

Del af håret Beskrivelse

Strukturer forbundet med hårroden

Hårsæk Et rør eller lomme i huden eller hovedbunden, der omslutter hårroden

Hårpapil Lille kegleformet forhøjning i bunden af hårsækken, der sidder i hårsækken. Inden for 
papillen er der rig blod- og nerveforsyning, der bidrager til hårets vækst og regenerering

Hårpære En fortykket klubformet struktur, der danner den nederste del af hårroden

Del af håret Beskrivelse

Strukturer forbundet med hårsækken

M. arrector pilli
musklen

En lille ufrivillig muskel fastgjort til undersiden af hårsækken. Frygt eller kulde 
får musklerne til at trække sig sammen, hvilket får håret til at stå oprejst.

Sebaceous or Oil 
Gland

Er forbundet med hårsækkene, udskiller sebum fra disse kirtler og giver derved glans og 
bøjelighed til håret.

Del af håret Beskrivelse

Håret har tre lag

The Cuticle - Skællaget Et udvendigt lag, der er sammensat af keratinerede celler, der gør håret uigennemtrængeligt.

The Medulla - Marven Dette er den centrale kerne, der indeholder 
det levende stof

The Cortex - Barken Er forbundet med hårsækkene, og udskiller sebum 
fra disse kirtler og giver derved glans og 
bøjelighed til håret.

Del af håret Beskrivelse

Harley Wax 
Viden om hår

Håret er hovedsageligt sammensat af keratin. Keratin er et protein, der 
beskytter vores hår mod brud og findes i vores hud og negle.
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Sund hårvækst kan have hvilende hårsække, hvor hår udskiftes, før det gamle hår 
naturligt ryger af.
Disse dobbelthårede hårsække springer over hvilestadiet

Hårets vækstcyklus
Når hårsækkene stopper med at producere et hår, skrumper de, og den nedre del af hårsækken degenererer. 
Disse hvilende hårsække er enklere og meget kortere hårstrukturer end de aktive. Ved bunden af de hvilende 
hårsække dannes håret, hvis det stadig er tilstede. Ved nøje observation af fjernelse af et hår i hvilestadiet viser 
hårets lave position. Det sidder næsten på hudens overflade og har fuld forbindelse til hårroden. 

Hårvækstens tre stadier:

1 Anagene fase - vækstfasen Det aktivt voksende hår. Hårpæren er tyk og fuld af næring.

3 Telogen fase - hvilefasen

Faktorer, der påvirker hårvæksten
Mængden af hår, vi har på vores krop, afhænger af mange faktorer: årstider, klima, hormoner og 
hormonelle ændringer, medicin, køn og den generelle sundhedstilstand.

2 Katagen fase - overgangsfasen Hårfollikel krymper, bryder væk og hviler, inden den falder ud.

Stadie Beskrivelse

Forskellige typer af hårvækst

Overflødigt hår Generel betegnelse for enhver uønsket hårtilstand.

Vellus hår Fin og blød hår, der dækker de fleste områder af kroppen, undtagen håndfladerne og 
fodsålerne. De indeholder ikke en medulla.

Lanugo hår Hår, der dannes på det ufødte foster. Det er fint hår, der mangler en medulla. Det 
udgydes kort efter fødslen og erstattes med permanent hår.

Indgroede hår Hår der, når de vokser ud af hårsækken, vokser enten langs hudoverfladen eller 
vender tilbage til hårsækkeåbningen og bliver komprimeret.

Terminal hår Hår i hovedbunden, underarmene og områder med pubertet hår

Type Beskrivelse

Blodcirkulation Nærer og fjerner toksiner fra papillen. Papillen er meget følsom over for ændringer i 
blodcirkulationen.

Genetiske faktorer Arvelige forhold. (F.eks.: hårtab, hormonelle ubalancer)

Følelser Følelsesmæssigt chok, overanstrengelse eller svær stress.

Sundhed Pludselig eller total forandring, jernmangel, fedme.

Medicin Hårtab: kemoterapi, misbrug af antibiotika eller beroligende midler.

Stimulering af det 
endokrine system

Pubertet, graviditet, hysterektomi, dysfunktion eller sygdom

Faktor Beskrivelse

Harley Wax
Hårvækstcyklus

Sund hårvækst kan have hvilende hårsække, hvor hår udskiftes, 
før det gamle hår naturligt ryger af.
Disse dobbelthårede hårsække springer over hvilestadiet
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Håret hviler og venter på ny vækst. Hårpæren findes ikke. Den forenklet version 
af hårvækstens sekvenser kaldes Anagen, Katagen, Telogen og gentager sig, 
indtil et hår ophører med at dannes på grund af intern eller ekstern indflydelse.



Åreknuder Voks ikke over moderate eller større åreknuder.

Hudsygdomme F.eks. Herpes - må ikke vokse i nærheden af herpes eller forkølelsessår.

Blå mærker Voks ikke over blå mærker.

Afskæringer, slid, skorper

Mangelfuld cirkulation 

Vorter

F.eks. sår på benene - voks ikke over disse.

Voks ikke over nogen af disse, medmindre de er godt helede.

Voks ikke over vorter.

Behåret modersmærke Voks ikke hår fra behårede modersmærker, nøjes med at klippe håret af på 
hudniveau, inden du vokser det omkringliggende område.

Nye ar

Overfølsom hud Overfølsom hud som solskoldning eller forbrænding - må ikke vokses under disse forhold, før 
huden er godt helet.

Udslæt eller infektion Voks ikke under disse forhold.

Irriteret eller
betændt hud

Voks kun ar, når de helet godt

Voks ikke under disse forhold. .

Medicin Kunden har medicin som Roaccutan eller Tretinoin.

Andet Diabetes mellitus, brændmærker, udslæt, hudinfektioner.

Elektrolyse Før eller efter elektroyse eller ultraviolet behandling til området.

Faktor Beskrivelse

Harley Wax
Kontraindikationer for voksning

Hvis din kunde har følgende, skal du være ekstra 
forsigtig og tage dine sikkerhedsforanstaltninger samt 
anvende god dømmekraft, da der er forskellige ting 
man skal være opmærksom på.
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Gå ikke ud og svømme og tag ikke varmt brusebad eller bad, 

før rødmen aftager.

Brug ikke solarium og tag ikke solbad, før rødmen aftager.

Påfør ikke selvbruner, før rødmen aftager. 

Eksfolier ikke området i op til 72 timer efter voksbehandling.

Efter Voksning

Efter voksning er kundernes hårsække åbne, 
og der rådes til, at du også vejleder kunden i 
efterpleje for at forhindre dem i at irritere 
eller inficere deres hud.

Husk at bruge vores Harley før- og efterbehandlingsprodukter for at få de bedste 
resultater

Harleys før- og efterbehandlingsprodukter er nøglen til behandlingens succes. Eksklusivt udviklet af Harley Wax 
for at levere de bedste resultater til dine kunder.



Vi foreslår, at du bruger denne tjekliste for at sikre, at du leverer sikre voksprocedurer:

Undersøg din kunde for kontraindikationer inden voksbehandlingen

Har din klient været i solen eller brugt et solarie de sidste par dage?

Tager din klient nogen form for medicin?

Er briksen og alle redskaber blevet steriliseret?

Har din klient åbne sår, udslæt eller hudinfektioner?

Er din voksvarmer ren? Og er din voks den korrekte arbejdstemperatur?

Har du vasket dine hænder med antiseptisk middel, har du handsker på? 

Har du engangsspatler eller tilstrækkelige metalspatler?

Har du forberedt huden ved at tørre af med HARLEY CLEANSER / TONER?

Har du god belysning? 

Når du bruger Harley Hot Wax, har du påført en lille mængde HARLEY PRE WAX OIL?

Efter hver voksning, påfør HARLEY AFTER CARE OIL.

Checklist

Harley Wax
Hygiejne og Renlighed

Som voksspecialist er det din pligt at sørge for et hygiejnisk, rent 
arbejdsmiljø for at beskytte dig selv og dine kunder mod 
potentielle infektioner. 

20



Harley Wax Sortiment 
Kundekonsultationskort
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Vigtigheden af kundekonsultationskort

Disse bruges til at sikre, at alle foranstaltninger er taget for at sikre, at din kunde får den rette behandling under 
hensyntagen til eventuelle sundhedsmæssige problemer, som kunden måtte opleve.

I det usandsynlige tilfælde af, at en kunde fremsætter et forsikringskrav mod dig, vil konsultationskortet vise, at alle de 
nødvendige foranstaltninger er taget, og de sundhedsoplysninger, som kunden fortalte dig, er blevet registreret.

Konsultationskort er en vigtig del, som sikrer dig og kunden en lovlig driftsprocedure i skønhedsindustrien og er en central 
del af professionelle behandleres rutine fra dag ét. Et konsultationskort bruges til at finde ud af, om der er 
kontraindikationer, der kan forhindre behandleren i at udføre en behandling. Alle professionelle behandlere, der udfører 
behandlinger, skal opbevare deres kunders konsultationskort og sikre, at de opbevares i et skab, der kan låses for at 
overholde persondatabeskyttelsesloven.

Når du udfører en kundekonsultation, skal du kigge efter kontraindikationer til behandlingen. Kontraindikationer er 
sundhedsmæssige forhold, som kunden kan have, hvilket betyder, at du skal være forsigtig eller muligvis undgå at 
arbejde på de specifikke områder af kroppen. I mere ekstreme tilfælde kan det være nødvendigt, at du helt undgår 
behandling.

Det er vigtigt, at du kontakter dit forsikringsselskab for at finde ud af, hvilke kontraindikationer de kræver, at du skal 
kontrollere; listen over kontraindikationer kan variere mellem forsikringsselskaberne. Derfor, hvis du ikke tjekker for deres 
liste over kontraindikationer, så kan du opleve, at du ikke er dækket, hvis en kunde fremsætter krav mod dig.

Hvis kunden er en regelmæssig kunde, skal du bede dem om at kontrollere konsultationskortet, som de har udfyldt, og 
informere dig om eventuelle ændringer. Når du har fundet ud af, at det er sikkert at fortsætte med behandlingen, kan 
du tage kunden til behandlingsområdet og udføre behandlingen.

Efter behandlingen skal du vurdere behandlingen, notere eventuelle observationer, du har foretaget under 
behandlingen og give kunden vejledning om efterpleje.

Personlige oplysninger 

Tidligere brug af medicin 

Kontraindikationer

Gennemgå formularen

Stil spørgsmål, hvis uklart beskrevet

Kundens livsstil 

Behandlingsjournal 

Klientens underskrift

Harley Wax
Kundekonsultationskort Betydningen af kundekonsultationskort

Bemærk venligst:
Du bør kun udføre en behandling efter en operation, hvis du får et skriftligt brev fra en 
læge, før behandlingen udføres.
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Kunde-/informationsskema
Fulde navn Dato

Adresse

Postnummer

Tel

Mobil

Email

Fødselsdato

Ja    Nej               Yderligere kommentarer

I et forsøg på at gøre din voksoplevelse så behagelig som muligt, bedes du give din voksbehandler alle nødvendige detaljer ift. 
tidligere voksningsprocedurer eller sundhedsoplysninger, som du ikke allerede tidligere har beskrevet i dette skema:

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________

Kundeunderskrift  _____________

1. Har du prøvet at blive vokset før?

3. Har du for nylig brugt nogen form for kemisk 
eller glykolisk peeling?

4. Hvis glykolisk, hvilken procentdel? Hvis kemisk, 
forklar venligst

5. Har du nogen allergier?

6. Har du diabetes?

7. Har du været til operation inderfor de sidste 
3 måneder eller dermabrasion?

9. Bruger du hudfortyndende produkter 
og / eller medicin?

10. Hvordan vil du bedømme din sensitivitet over for smerte?

12. Har du været eksponeret for sol eller solarium 
de sidste 24 timer?

13. Bliver du udsat for solen dagligt, eller overvejer du 
at bruge mere tid i solen snart? 

14. Beskriv din nuværende hudtilstand.

15. Har du før haft dårlige voksbehandlinger? Hvis 
ja, hvornår og med hvilke produkter, jo flere 
detaljer jo bedre.

8. Tager du antibiotika eller medicin? Hvis ja, bedes 
du nævne alle (inklusive lægemidler / urtetilskud):

2. Tager du Retin A, Isotretinoin, Glykolsyre, A.H.A 
behandling eller andre hudbehandlinger?

11. Har du nogen modermærker, vorter, slid, 
hudirritationer eller betændelser i huden i de områder, 
der er vokset?

Kvindelige klienter: Hvornår begynder din næste menstruationscyklus? _____________________   
(Tillad altid fem dage til din menstruationscyklus. På grund af vandretention og af hensyn til din egen personlige komfort bør du undgå hårfjerning to 
dage før din cyklus og 2 dage efter at den er afsluttet)



 Ja      Nej               Yderligere kommentarer

1. Ødelagt hud, åbne snit eller bumser og hudorme?

3.Blå mærker?

4. Solskoldning?

5. Rosacea/meget følsom hud? 

6. Fornylig fået kemisk peeling?

7. Fornylig fået Botox / kollageninjektioner?

8. Kosmetisk / rekonstruktiv kirurgi?

9. Mistænkelig vækst/modersmærker?

10. Flebitis / hævelse - underben?

11. Skrøbelige blodårer/ åreknuder?

12. Flade modersmærker? 

13. Blodfortyndende medicin?

14. Beskriv din nuværende hudtilstand.

15. Har du haft dårlige voksbehandlinger? Hvis ja, 
hvornår og med hvilke produkter, jo flere detaljer 
jo bedre.

   Efterpleje og anbefalinger

   (Venligst gennemgå hvert punkt for at sikre, at du forstår anbefalingerne)

- Brug en solcreme med en SPF på mindst 15
- Undgå brug af loofah eller andre slibemidler på det voksede område (indenfor 24 timer)
- Undgå sauna, dampbad, spabad eller anden varmekilde (i 24 timer)
- Undgå anvendelse af Retin-A, AHA-produkt eller andet eksfolierende produkt i 48 timer før og efter 

voksbehandling

- Undgå alle irriterende kemikalier såsom badebassin med klor, parfume, blødgøringsmidler, deodoranter 
(i 24 timer)

  Kontraindikationer / forsigtighedsbetingelser

Følgende er en liste over kontraindikationer for voksbehandlinger, som kan gøre denne voksbehandling utilgængelig eller kan resultere 

i, at visse kropsområder ikke vokses. Din behandler gennemgår disse sammen med dig inden din behandling.

   Kontroller, om du gør et af følgende (Ja, Nej). Giv detaljer om nødvendigt.

Jeg frigiver hermed denne virksomhed 
Hårfjerningsproceduren og efterpleje er blevet grundigt forklaret for mig, og jeg har haft mulighed for at stille spørgsmål og har 
modtaget tilfredsstillende svar. Jeg forstår, at nogle hårfjerningsmetoder muligvis ikke tilrådes pga. visse sundhedsmæssige forhold.
Jeg forstår også, at der kan opstå hævelse eller irritation i de voksede områder, og at dette muligvis kun er en midlertidig tilstand. Jeg 
har læst og forstået fuldt ud og har udfyldt dette dokument efter min bedste viden og repræsenterer mig selv som fysisk i stand til at 
bruge den service, der tilbydes af denne facilitet. Jeg forstår og accepterer at dette dokument vil blive gemt og opbevaret i henhold 
til bedst mulige resultater for mine fremtidige behandlinger. Dokumentet vil blive slettet efter 1 år som inaktiv kunde.

Kundeunderskrift      _____________ Dato   _________________



Harley Wax
Priser & 
Behandlingsomkostninger

Se nedenstående tabel for at vurdere vores estimerede 
behandlingsomkostninger. For optimale voksresultater og 
kundekomfort anbefaler vi Harleys lotion til før- og efter 
voksbehandling.

Nødvendig mængde 600g 31g 35g 35g 7g 3.5g 3.5g

Hot Wax - Aloe -- -- -- -- -- -- --

Hot Wax - Rose -- -- -- -- -- -- --

Hot Wax - Chocolate -- -- -- -- -- -- --

Wax Begge ben
1/2 Ben

Underarm
(2)

Hele ansigtet Bikini Hage Øjenbryn
(2)

Læber

Hot Wax - S.Fruits -- -- -- -- -- -- --

Hot Wax - Lavendar -- -- -- -- -- -- --

Nødvendige mængde 18g 5g 10g 10g 5g 2g 2g

Strip Wax - Rose -- -- -- -- -- -- --

Strip Wax - Gold -- -- -- -- -- -- --

Strip Wax - S.Fruits -- -- -- -- -- -- --

Bemærk venligst:
Denne information skal kun bruges som en vejledning og er beregnet i overensstemmelse med 
det minimale produktforbrug. Omkostningerne kan variere lidt ved individuelle behandlere.

Vi anbefaler Hot Wax til mindre områder, som er mere følsomme og sensible.
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Harley Wax Sortiment
Metoder til voksning

Fjerner hår så korte som 1 mm

Efterlader ingen klæbrige voksrester

Kan genanvendes på det samme område 2-3 gange 

Fremstillet af harpiks fra fyrretræer, bivoks & essentielle olier 

Alle vores produkter er ikke testet på dyr

Brug vores før- og efterbehandlingsprodukter for optimale 

resultater
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Harley Hot Waxes er til de mindre og mere følsomme områder. Lavet med kun de fineste 
ingredienser og æteriske olier, som har en lav smeltetemperatur, der garanterer kundekomfort 
og -tilfredshed

Sådan virker det
Harley Hot Wax's indeholder et par overraskelser: Ekstra stærkt greb, ingen hudafskrabninger og ingen klæbrige 
voksrester. Påføres på mindre og mere følsomme områder for at gribe fat i og fjerne hår så korte som 1 mm.

Brugsanvisning
Bryd i mindre stykker. Put voksen i en voksvarmer ved lav varme, rør indimellem rundt i voksen, mens du langsomt skruer 
voksvarmeren op, indtil du har en blød honninglignende konsistens. 

Test voksen på indersiden af dit håndled for at sikre, at det har en behagelig temperatur. Forbered derefter huden ved 
at rense huden med Harley Cleanser & Toner, og påfør derefter et tyndt lag Harley Pre-Wax Oil med en vatrondel. 

Brug en spatel til at påføre voksen jævnt først i den modsatte retning af hårvæksten og derefter med retning af 
hårvækst i samme omgang, gå forbi startpunktet for at lave et greb.

Når voksen er afkølet og bliver lidt fast (ikke hård) flip den ene ende op, så du har et lille greb om voksen. Tag fat i 
voksen med den ene hånd og hold huden fast med den anden, fjern voks i den modsatte retning af hårvæksten i en 
hurtig bevægelse og læg straks fast pres med din hånd for at berolige og reducere rødme. Efter behandlingen fjern 
de sidste genstridige hår med pincet hvis nødvendigt og slut af med at anvende Harley After Wax Oil for at reducere 
rødme og berolige huden.

Førbehandlingstips:
Exfolier 48 timer før en voksbehandling for at maksimere voksresultaterne. Undgå at bruge cremer, lotioner eller olier 
inden en behandling.

Efterbehandlingstips:
Efter en voksbehandling anbefales det at holde sig ude af solen i mindst 48 timer. Hvis dette ikke kan undgås, skal der 
anvendes en god solcreme.

Brug løstsiddende tøj efter en voksbehandling for at reducere hudirritation.

Undgå varmt brusebad, indtil rødmen aftager.

Exfolier 72 timer efter en voksbehandling for at reducere risikoen for indgroede hår.

Undgå at anvende parfumerede produkter i op til 48 timer efter en voksbehandling.

Harley Wax
Metoder til Hot Waxing

Harley Hot Waxes er til de mindre og mere følsomme områder. 
Lavet med kun de fineste ingredienser og æteriske olier, som 
har en lav smeltetemperatur, der garanterer kundekomfort 
og -tilfredshed.
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Harley Film Wax er en hybridvoks, der giver alle bekvemmeligheder og let 
anvendelse af en Hot Wax kombineret med den tynde "spredningsevne" af en Strip Wax.

Sådan virker det
Harley Film Wax kombinerer de bedste kvaliteter i vores Harley Hot Wax og Harley Strip Wax-serier. Et ekstra stærkt greb, 
mindre hudtræk og ingen klæbrige voksrester gør Harley Film Wax-serien til den perfekte voks til voksning af både store 
og små områder.

Brugsanvisning
Anbring voksen i en voksvarmer ved lav varme, rør rundt i voksen indimellem mens du langsomt skruer voksvarmeren 
op, indtil du har en blød honninglignende konsistens.

Test voksen på indersiden af dit håndled for at sikre, at det har en behagelig temperatur. Forbered derefter huden ved 
hjælp af Harley Cleanser & Toner. Påfør derefter et tyndt lag Harley Pre-Wax Oil med en vatrondel.

Brug en spatel til at påføre voksen og spred derefter voksen på med hårernes groretning.
Løft spatlen let til sidst og vink med spatlen henover voksområdet indtil trådende af voks falder af.

Hvis voksen er for hård og med mange tråde, skal du skrue din voksvarmer lidt op, men ikke for meget, ellers kan du 
ikke få voksen til at sidde på spatlen.

Når voksen er afkølet og den er lidt fast og ikke klæbrig, flip den ene ende op så du har et lille greb om voksen. Tag fat i 
voksen med den ene hånd og hold huden fast med den anden, fjern voks i den modsatte retning af hårvæksten i en 
hurtig bevægelse og læg straks fast pres med din hånd for at berolige og reducere rødme. Efter behandlingen fjern de 
sidste genstridige hår med pincet hvis nødvendigt og slut af med at  anvende Harley After Wax Oil for at reducere 
rødme og berolige huden.

Førbehandlingstips:
Exfolier 48 timer før en voksbehandling for at maksimere voksresultaterne. Undgå at bruge cremer, lotioner eller olier 
inden en behandling.

Efterbehandlingstips:

Efter en voksbehandling anbefales det at holde sig ude af solen i mindst 48 timer. Hvis dette ikke kan undgås, skal der 
anvendes en god solcreme. 

Brug løstsiddende tøj efter en voksbehandling for at reducere hudirritation. 

Undgå varmt brusebad, indtil rødmen aftager.

Exfolier 72 timer efter voksbehandling for at reducere risikoen for indgroede hår. 

Undgå at anvende parfumerede produkter i op til 48 timer efter en voksbehandling.

Harley Wax
Metoder til Film Waxing

Harley Film Wax er en hybridvoks, der giver alle 
bekvemmeligheder og let anvendelse af en Hot Wax 
kombineret med den tynde "spredningsevne" af en Strip 
Wax.
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Harley Strip Wax til større områder. Anvendes supertyndt til at få fat om hår så korte som 1 
mm. Vores strip voks har et ekstra stærkt greb og har ingen hudtræk eller klæbrige
voksrester.

Sådan virker det
Harley Strip Wax indeholder den korrekte ligevægt mellem raffinerede harpikser og Micromica, som ser fantastisk ud. 
Lavet til de mest stædige og genstridige hår. Påfør på større områder for at fjerne hår så korte som 1 mm.

Brugsanvisning
Fjern låget, og placer voksbeholderen i en voksvarmer ved lav varme, rør rundt i voksen indimellem, mens du langsomt 
skruer op for voksvarmeren, indtil du har en blød honninglignende konsistens. 
Test voks på indersiden af dit håndled for at sikre, at det har en behagelig temperatur.

Forbered derefter huden med Harley Cleanser & Toner. Påfør voksen jævnt med hårernes groretning ved hjælp af en 
spatel. For genstridige hår, start med at gå mod hårernes groretning og derefter med igen. Massér en voksstrip ind i 
voksen, mens du tager fat i strimlen med den ene hånd og holder huden fast med den anden, fjern strimlen i den 
modsatte retning af hårvæksten i en hurtig bevægelse og læg straks fast pres med din hånd for at berolige og reducere 
rødme.

Førbehandlingstips:
Exfolier 48 timer før en voksbehandling for at maksimere voksresultaterne. Undgå at bruge cremer, lotioner eller olier 
inden en behandling.

Efterbehandlingstips:
Efter en voksbehandling anbefales det at holde sig ude af solen i mindst 48 timer. Hvis dette ikke kan undgås, skal der 
anvendes en god solcreme. 

Brug løstsiddende tøj efter en voksbehandling for at reducere hudirritation. 

Undgå varmt brusebad, indtil rødmen aftager.

Exfolier 72 timer efter voksbehandling for at reducere risikoen for indgroede hår. 

Undgå at anvende parfumerede produkter i op til 48 timer efter en voksbehandling.

Harley Wax
Metoder til Strip Waxing

Harley Strip Wax til større områder. Anvendes supertyndt til at 
få fat om hår så korte som 1 mm. Vores Strip Wax har et 
ekstra stærkt greb og har ingen hudtræk eller klæbrige 
voksrester.
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Tak fordi du har valgt Harley Waxing

For mere information venligst kontakt os på:
+45 30 64 62 00  |  info@harleywaxing.dk

www.harleywaxing.dk  
Følg os på vores sociale medier ved at klikke på 

nedenstående links:

https://www.youtube.com/channel/UCaPDqPxkz7jNZ8vWq9xSmxAhttps://www.facebook.com/harleywaxuk/?ref=br_rs https://za.pinterest.com/harleywax/https://za.pinterest.com/harleywax/

www.harleywaxing.com




