
 

 VHODNÝ I NA KRÁTKÉ CHLOUPKY 

 PŘIPRAVEN ZA 80 VTEŘIN 

 MOŽNO ROZEHŘÁT V MIKROVLNNÉ TROUBĚ I KLASICKÝCH OHŘÍVAČÍCH 

Návod k použití (2 způsoby rozehřátí): 

1. Rozehřátí v ohřívači vosku: Odšroubujte víčko. Umístěte nádobu do ohřívače vosku a nastavte termostat na maximum na dobu 

20-25 minut. Jakmile vosk začne tát, stáhněte teplotu na termostatu na 55-60 °C. 

2. Rychlé rozehřátí v mikrovlnné troubě: Odšroubujte víčko a vložte nádobu s voskem na kraj talíře v mikrovlnné troubě (nikdy 

doprostřed) a nastavte časovač na 80 vteřin. Po uplynutí této doby vyčkejte 1 minutu, než nádobu vytáhnete z mikrovlnné trouby. 
Čas ohřívání se může lišit v závislosti na výkonu a typu mikrovlnné trouby a množství vosku v nádobce. Jakmile je vosk rozehřátý, 
vložte jej do ohřívače vosku pro udržení vhodné teploty (ohřívač nastavte na teplotu 50-60 °C. 

Naneste velmi tenkou vrstvu vosku pomocí špachtle ve směru růstu chloupků. Předtím, než vosk zcela ztuhne, strhněte jej 
v protisměru růstu chloupků. 

Upozornění: Nepoužívejte vosk na citlivá místa a podrážděnou pokožku. Vyvarujte se vystavování ošetřovaných míst přímému 

slunci po dobu 24 hodin. Před aplikací vosku se ujistěte, že je pokožka čistá a suchá, bez mastnoty. Vosk není určen k vnitřnímu 
užití. 

Důležité: Pro zachování všech vlastností vosku jej nevystavujte teplotě nad 70 °C. Během rozehřívání se na povrchu vosku mohou 

objevit náznaky mastnoty. Promíchejte vosk, dokud nezmizí a aplikujte jej standardním postupem. 

 

 VHODNÝ AJ NA KRÁTKE CHĹPKY 

 PRIPRAVENÝ ZA 80 SEKÚND 

 MOŽNO ROZOHRIAŤ DO MIKROVLNNEJ RÚRY AJ KLASICKOM OHRIEVAČI 

Návod na použitie (2 spôsoby rozohriatie): 

1. Rozohriatie v ohrievači vosku: Odskrutkujte viečko. Umiestnite nádobu do ohrievača vosku a nastavte termostat na maximum na 

dobu 20-25 minút. Akonáhle vosk začne topiť, stiahnite teplotu na termostate na 55-60 ° C. 

2. Rýchle rozohriatie v mikrovlnnej rúre: Odskrutkujte viečko a vložte nádobu s voskom na kraj taniera v mikrovlnnej rúre (nikdy 

doprostred) a nastavte časovač na 80 sekúnd. Po uplynutí tejto doby počkajte 1 minútu, než nádobu vytiahnete z mikrovlnnej rúry. 
Čas ohrievania sa môže líšiť v závislosti od výkonu a typu mikrovlnnej rúry a množstvo vosku v nádobke. Akonáhle je vosk 
rozohriaty, vložte ho do ohrievača vosku pre udržanie vhodnej teploty (ohrievač nastavte na teplotu 50-60 ° C. 



Naneste veľmi tenkú vrstvu vosku pomocou špachtle v smere rastu chĺpkov. Predtým, než vosk úplne stuhne, strhnite ho v 
protismere rastu chĺpkov. 

Upozornenie: Nepoužívajte vosk na citlivé miesta a podráždenú pokožku. Vyvarujte sa vystavovanie ošetrovaných miest 

priamemu slnku po dobu 24 hodín. Pred aplikáciou vosku sa uistite, že je pokožka čistá a suchá, bez mastnoty. Vosk nie je určený 
na vnútorné použitie. 

Dôležité: Pre zachovanie všetkých vlastností vosku ho nevystavujte teplote nad 70 ° C. Počas rozohrievanie sa na povrchu vosku 

môžu objaviť náznaky mastnoty. Premiešajte vosk, kým nezmizne a aplikujte ho štandardným postupom. 

 

 


