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Az Italwax professzionális kozmetikumok széles választékát kínálja szőrtelenítéshez, 
professzionális és otthoni használatra. Az Italwax kozmetikumokat a Filo Bianco srl gyár 
(Olaszország) alkotta meg és állítja elő, megfelelve a kozmetikusok és a felhasználók 
legmagasabb követelményeinek. Ehhez speciális belső laboratóriumára és a magasan 
képzett szakemberek szigorú felügyeletére támaszkodik.
Az Italwax minden terméke a leginnovatívabb szőrtelenítő waxokat tartalmazza a piacon.

ITALWAX - a legszélesebb választékot kínáló márka:
• Klasszikus meleg waxok természetes gyantával
• Innovatív, alacsony hőfokon használható film waxok
• Szintetikus waxok, az érzékeny bőr igényeire
• Kombinált FLEX waxok
• Hatékony bőrápolási termékek szőrtelenítés előtt és után
• Professzionális elektromos melegítők és tartozékok

Az Italwax minden terméke hatékony, kíméletes és egymással kombinálható, hogy a 
szőrtelenítés tiszta, gyors és fájdalommentes legyen.

Italwax - minden, ami a professzionális szőrtelenítéshez szükséges.

Italwax offers a wide range of professional cosmetics for depilation for professional and 
home use. 
Italwax cosmetics are created and produced by the Filo Bianco srl factory (Italy) to meet 
the highest standard requirements of beauticians and users due to a dedicated in-house 
laboratory and a strict supervision of highly-qualified specialists. 
The Italwax full range includes the most innovative depilatory waxes on the market. 

ITALWAX today – is a widest breadth of:

•   Classic warm waxes based on natural resin
•   Innovative low-temperature film waxes
•   Synthetic waxes for sensitive skin
•   Combined waxes FLEX
•   Effective skin-care products before and after depilation
•   Professional wax heaters and accessories. 

All Italwax products are effective, delicate and can be combined to make depilation 
procedures clean, fast and painless.

Italwax – all for professional depilation.

Az Italwax szőrtelenítő termékek minőségét a 
GMP (Good Manufacturing Practice) tanúsítás 
garantálja. Kizárólag csúcsminőségű alapanyagokat 
használunk, és minden érkező és kimenő tételt saját 
laboratóriumunkban vizsgálunk be. A rendkívül 
precíz tesztelés, a felelősségteljes hozzáállás és 
az EU előírásainak betartása lehetővé teszi a világ 
legjobbjai közé tartozó szőrtelenítő termékek 
gyártását.

“Sikeres üzlet láttán mindig gondolj arra, hogy 
valaki egyszer lépett egy merészet.”

Peter Ferdinand Drucker

Italwax hair removal products quality is guaranteed with 
GMP (Good Manufacturing Practice) certification. We 
use only high-end raw materials and test each incoming 
and out-coming batch in our in-house laboratory. Highly 
precise testing, responsible attitude and following EU 
regulations allows us to manufacture one of the best 
hair removal products in the World.

“Whenever you see a successful business someone 
once made a courageous decision.”

Peter Ferdinand Drucker
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Ú J  T E R M É K E K

Italwax Solo család   Italwax Solo Line Lásd 66. oldal     See page 66!



Face waxing kit 
with glowy film wax

and new home depilation products line Italwax Solo

5

Csillogó film waxos
arcszőrtelenítő készlet

és új otthoni szőrtelenítő termékek az Italwax Solo 

család tagjaként
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Exkluzív formula, melyet  kifejezetten 
a szakáll ápolásához és a férfiak teljes 

arc szőrtelenítéséhez fejlesztettünk

 Kíméletes film wax 
arc szőrtelenítéshez

EDITION

EREDETI FORMULA,
KIFEJEZETTEN FÉRFIAK SZÁMÁRA,

TEST SZŐRTELENÍTÉSÉHEZ

FILM WAX
TESTSZŐRTELENÍTÉSHEZ

Ú J  T E R M É K E K

Italwax Pour Homme Lásd 22. oldal     See page22!

Original formulation, 
especially designed
for men body hair

removal procedures
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Exkluzív formula, melyet  kifejezetten 
a szakáll ápolásához és a férfiak teljes 

arc szőrtelenítéséhez fejlesztettünk

 Kíméletes film wax 
arc szőrtelenítéshez

EDITION

EREDETI FORMULA,
KIFEJEZETTEN FÉRFIAK SZÁMÁRA,

TEST SZŐRTELENÍTÉSÉHEZ

FILM WAX
TESTSZŐRTELENÍTÉSHEZ

Exclusive formulation, 
especially designed for beard 

styling and men full face 
waxing procedures
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Italwax
Top Line

8
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Creamy bright wax easy to be 
applied, doesn’t burn or damage 
the sensitive skin in delicate areas. 
Perfectly also for face depilation, 
doesn’t leave redness even on the 
most sensitive skin type.

Delicate semi-transparent wax with 
extraordinary plasticity. Can be used 
to create larger applications, doesn’t 
break during removal. Special 
ingredients allow it to grip and 
remove coarse and short 1 mm hairs.

Pearly pink high-plastic wax for 
sensitive skin with a perfect grip on  
unwanted hairs. Due to the long 
heating effect, it steams the skin 
opening the pores. Hair removal 
procedure becomes very comfortable 
for the client, nearly painless.

Prémium színvonalú szintetikus polimer wax (SP wax), mely tökéletes az érzékeny 
területek (bikinivonal, arc, hónaljak) szőrtelenítéséhez. A wax nem tartalmaz természetes 
fenyőgyantát. Nem allergizál. Alacsony hőmérsékleten használható (38 °C). A wax extrán 
rugalmas, alkalmazáskor nem törik, és nem képez nyúlós szálakat. Megfelelő a waxolási 
eljárásokhoz, a szőr durvaságától és hosszától függetlenül. Felvitele spatulával történik, a 
szőrnövekedés irányától függetlenül; szőrtelenítő csíkok használatát nem igényli.

Premium level synthetic polymer wax (SP Wax) perfect to be used for hair removal on delicate 
areas (bikini, face, armpits). Wax is free of natural pine resin. Does not cause any allergy. Low-
temperature wax (38 °C). Wax is extra flexible, application can’t be broken, does not create 
stretchy threads. Appropriate for waxing procedures regardless the hair coarseness and length. 
Applied with the spatula regardless the hair growth direction, removal without the strips.

Film Wax Italwax Top Line
Az érzékeny területek szőrtelenítéséhez megalkotva (bikini, arc, hónalj)
Created for hair removal on delicate areas (bikini, face, armpits)

Pink Pearl CrystalOrchid Coral

Könnyen felvihető, fényes wax, 
mely nem égeti meg a bőrt, nem 
sérti az érzékeny bőrt a kényes 
területeken. Tökéletesen alkalmas 
arc szőrtelenítésére is, még a 
legérzékenyebb bőrtípusnál sem 
okoz kipirosodást.

Finom, félig átlátszó wax rendkívüli 
plaszticitással. Nagyobb felületeken 
is alkalmazható, eltávolítás közben 
nem törik meg. A speciális összetevők 
által megragadja a durva és rövid, 
1mm-es szőrszálakat.

Gyöngyház rózsaszín, rugalmas wax 
érzékeny bőrre, mely tökéletesen 
tapad a nem kívánt szőrszálakhoz. 
Hosszan tartó melegítő hatásával 
felgőzöli a bőrt és megnyitja a 
pórusokat. Ezáltal a szőrtelenítés a 
vendég számára kényelmes, szinte 
fájdalommentes.

Híg konzisztenciájú wax, mely 
megolvadáskor teljesen átlátszóvá 
válik. Finom és kellemes 
orchideaillattal gazdagítva. Nem 
tartalmaz titán-dioxidot.

Thin consistency wax, when melted 
becomes completely transparent. 
Enriched with a gentle and pleasant 
Orchid fragrance. Titanium Dioxide-
free.

Kiszerelés: granulátum tasak 100 - 750 g / 0,22 - 1,65 lb  - Product forms: granules sack 100 - 750 g / 0,22 - 1,65 lb



10

Szintetikus meleg waxok
Nagy területek szőrtelenítésére megalkotva (karok, lábak, hát) 
Liposoluble synthetic warm waxes
Created for hair removal on big areas (arms, legs, back)

Prémium szintetikus összetételű wax, mely kizárja az 
érzékeny bőr allergiás reakcióit.
Az innovatív wax formula a nagyon rövid, 1 mm-es 
szőrszálakhoz is tapad, és helyes használat mellett 
még a borotválkozás utáni merev szálakat is eltávolítja. 
A patronokban lévő wax semmilyen pozícióban sem 
szivárog. Olvadáspontja 37°C - 39°C

Kiszerelés: 100 ml patron

Premium class wax with a synthetic composition, 
excluding allergic reactions on sensitive skin. 
The innovative wax formula allows to capture very short 
hairs with a length of 1 mm and, when used correctly, 
remove even very stiff after-shave hair. 
The wax in the cartridges does not leak in any position. 
Melting temperature 37 - 39 °C

Product forms: cartridge 100 ml / 3.5 oz, cans 800 ml / 28 oz

* - A wax illóolajat tartalmaz.    * - The wax contains essential oil.
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Bőrápoló termékek
Treatments for skin

Előápoló „Lime” hab 
A „Lime” hab könnyen eltávolítja a kozmetikai 
maradványokat, faggyút vagy bármely egyéb 
szennyeződést, és felkészíti a bőrt a waxolásra. 

Utóápoló „Argán” lotion
Gyengéd és tápláló lotion, mely gyorsan 
megszabadítja a bőrt a szőrtelenítés utáni 
waxmaradványoktól, hidratál és kellemes illatot ad 
a bőrnek. 

Pre wax foaming lotion “Lime”
Foaming lotion “Lime” easily removes cosmetics 
residues, sebum or any other impurities from the 
skin, preparing it for waxing. 

After wax lotion “Argan”
Delicate and nourishing lotion rapidly removes wax 
residues after depilation, hydrates the skin leaving a 
pleasant aroma. 

Crystal

Magnolia*
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Az „Italwax Nirvana” SPA család két különbözo változatban készül, érzéki szantálfa és levendula aromával. 
A kifinomult parfümillat lassan betölti a szépségszalont, pozitív érzelmeket kelt és segít ellazulni.

`̀

Az aromás SPA wax olaj „Italwax Nirvana”
Innovatív szőrtelenítő módszer, luxus kezelés, teljeskörű bőrápolással.

Az „Italwax Nirvana” aromás spa wax termékcsalád film és meleg waxokat, valamint speciális kozmetikai olajokat tartalmaz a 
szőrtelenítés során használt bőrápoláshoz. Az aromás SPA kezelés több lépésből áll. Minden egyes lépésben adott termékek 
kombinációját használjuk, az átfogó bőrápoláshoz. A masszázsgyertyát a kezelés megkezdése előtt gyújtsa meg. Ez a fantasztikus 
gyertya szilárd természetes olajból készül. Melegítéskor a gyertya fokozatosan megolvad és meleg, folyékony olajjá alakul át, mely 
hatékonyan táplálja a bőrt.
• A kezelés megkezdése előtt könnyű masszírozó mozdulatokkal vigye fel az előápoló olajat az előzőleg megtisztított és előkészített 
bőrre. A legfinomabb természetes összetevőkön alapuló innovatív formula finom illatú, textúrája könnyű, és előkészíti az érzékeny, 
vízhiányos bőrt a szőrtelenítésre. Az előápoló olaj nem zsíros, könnyen beszívódik, és bársonyosan simává varázsolja a bőrt.
• A következő lépés a waxolás. A felmelegített meleg vagy forró film waxot az előkezelő olajra kell felvinni. A spatula hihetetlenül 
simán csúszik a bőrfelszínen, a wax pedig tökéletesen eltávolítja a rövid és durva szőrszálakat. Az olajra felvitt wax fokozza annak 
tápláló és gyógyító hatását.
• A kezelés végén a bőr kezeléséhez meleg olajat alkalmazunk, melyet a megolvadt gyertyából öntünk a bőrre. Az olaj selymes 
textúrája gyengéden bevonja a bőrt és gyorsan beszívódik. Tökéletesen regenerálja a bőrt, gyengéden táplálja. Az eljárás után a 
bőr kivételesen sima és ápolt érzetű.

Az aromás SPA wax, az Italwax Nirvana a kozmetológia új trendje.

The SPA line “Italwax Nirvana” is formulated in two different versions
with sensual Sandalwood and Lavender aroma. 

The exquisite perfume slowly fills the beauty parlour, bringing positive emotions and helping to relax.
The exquisite perfume slowly fills the beauty parlour, bringing positive emotions and helping to relax.

Aromatic SPA waxing with oil “Italwax Nirvana”
is an innovative way to remove hair, a luxurious treatment with total skin care

Aromatic Spa waxing line “Italwax Nirvana” includes hot film and warm waxes, as well as special cosmetic oils for skincare 
during the hair removal procedure. Aromatic SPA procedure consists of several steps. At each step, certain products are used 
in combination to provide comprehensive skincare. Light the massage candle before starting the procedure. This amazing 
candle is made of solid natural oil. When heated, the candle gradually melts and turns into a warm liquid oil very nourishing 
for the skin.

• Apply the pre-waxing oil to the previously cleansed and prepared skin with light massage movements before starting the 
procedure. Its innovative formula, based on the finest natural components, has delicate scent, a light texture and prepares 
sensitive, dehydrated skin for hair removal. The Pre waxing oil is non-greasy, absorbs easily and leaves the complexion 
velvety smooth.

• The next step is waxing. Heated warm or hot film wax, is applied on top of the pre-wax oil. The spatula glides incredibly 
smooth on the skin surface and wax perfectly removes short and coarse hairs from any zones. The wax, while applied on top 
of the oil, enhances its nourishing and healing effect. 

• At the end of the procedure the warm oil is used to treat the skin, being poured from the melted candle. The oil silky 
texture gently coats the skin, being absorbed quickly. It perfectly restores the skin, leaving it pleasantly nourished. After this 
procedure, the skin will appear exceptional smooth and well-groomed. will appear exceptional smooth and well-groomed.

Aromatic SPA-waxing “Italwax Nirvana” is the new trend in cosmetology.
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Szantálfa 
Sandalwood line

Levendula
Lavender line

Előápoló olaj Levendula / Szantálfa
Könnyű természetes olaj, mely gyengéden előkészíti a bőrt a waxolásra. Garantálja 
a könnyű wax felvitelt. Táplálja és regenerálja a bőrt, használatával a szőrtelenítést 
követően a bőr selymes és ápolt lesz. A legfinomabb természetes olajoknak 
köszönhetően fertőtlenítő, gyógyító és relaxáló tulajdonságokkal rendelkezik, így a 
waxolást igazi SPA kezeléssé varázsolja.
Kiszerelés: 250 ml / 8,45 us fl. oz.

Prémium SPA forró film wax Levendula / Szantálfa
Innovatív szintetikus wax formula levendula vagy szantálfa olajjal, az aromás SPA 
wax kezelésekhez. A film wax szinergiában hatva az előkészítő olajjal az érzékeny 
területek szőrtelenítésére szolgál (hónalj, bikini), de nagyobb területeken (láb, kar, 
hát) is használható. A wax hatékonyan távolítja el a rövid, előborotvált szőrszálakat, 
míg az előápoló olaj védi és hidratálja, valamint relaxálja az érzékeny bőrt a kezelés 
során. A felmelegített wax markáns aromája fokozza az ápoló olajos hatást, amely a 
waxolás után simaságot és puhaságot biztosít a bőrnek.
Kiszerelés: granulátum tasak 100 - 1000 g

Prémium SPA meleg wax Levendula / Szantálfa
Innovatív aromás meleg wax előkezelő olajjal kombinált szőrtelenítéshez. Nagy 
területek waxolására szolgál (lábak, karok). A waxot spatulával visszük fel, és 
szőrtelenítő csíkkal távolítjuk el. A felmelegített wax jellegzetes aromájú, tökéletesen 
eltávolít bármilyen típusú szőrszálat, és nem marad tőle ragadós a bőr. Az előápoló 
olaj relaxáló hatást fejt ki és ápolja a bőrt: puhítja és kisimítja, megakadályozza a 
hámlását. A wax kimondottan a száraz és érzékeny bőrre javasolt, Az eredmény: 
tiszta, sima és jól ápolt bőr.
Kiszerelés: doboz 800 ml

Masszázsgyertya Levendula / Szantálfa
Az „Italwax Nirvana” masszázsgyertya szilárd természetes olajból készül. Melegítéskor 
a gyertya fokozatosan megolvad és meleg, folyékony olajjá alakul át, mely nyugtatja 
a bőrt. Szőrtelenítés után az olvadt olajat finom masszázsmozdulatokkal visszük fel a 
bőrre. Az olaj selymes textúrája gyengéden bevonja a bőrt és gyorsan beszívódik. 
Tökéletesen regenerálja és gyengéden táplálja a bőrt. A kezelés után a bőr 
kivételesen sima és jól ápolt.
Kiszerelés: 50 ml

Pre-wax oil Lavender / Sandalwood
Light natural oil, formulated with ingredients, gently prepares the skin for the waxing 
procedure. Guarantees easy wax application. It nourishes and regenerates the skin, 
leaving it silky and well-groomed after the hair removal procedure. Due to the finest 
natural oils, it has antiseptic, healing and relaxing properties turning waxing into an 
exquisite SPA treatment.
Product forms: 250 ml  / 8.45 us fl. oz.

Premium SPA Hot Film Wax Lavender / Sandalwood
An innovative synthetic wax formulation with Lavender or Sandalwood oils for 
aromatic SPA waxing procedures. Film wax works in synergy with the pre-waxing oil 
to specifically remove hair from delicate areas (armpits, bikini) and can be also used 
on bigger areas (legs, arm, back). The wax effectively removes short pre-shaved hairs 
while the pre waxing oil protects and moisturizes delicate skin during the procedure 
creating a relaxing effect. Warmed up wax has a pronounced aroma, it enhances the 
caring oil effect, which ensures smoothness and softness to the skin after the waxing 
procedure.
Product forms: granules sack 100 - 1000 g / 0.22 - 2.2 lb

Premium SPA Warm Wax Lavender / Sandalwood
Innovative aromatic warm wax for hair removal with pre-waxing oil. It is used to 
wax large surfaces (legs, arms). Wax is applied with a spatula and it is removed with 
waxing strips. Warmed up wax has a pronounced aroma, perfectly removes hairs of 
any type and does not leave the skin sticky. The pre-wax oil applied before creates a 
relaxing effect and has a skin caring effect: softens and smoothes the skin, prevents 
skin flacking. The wax is especially recommended for dry and sensitive skin. The 
result of the procedure is a clean, smooth, well-groomed skin.
Product forms: can 800 ml / 28 oz.

Massage candle Lavender / Sandalwood
Massage candle “Italwax Nirvana” is made of solid natural oil. When heated, the 
candle gradually melts and turns into a warm liquid oil with a calming effect on the 
skin. After the hair removal, the melted oil is applied to the skin with light massage 
movements. The oil silky texture gently coats the skin, being absorbed quickly. It 
perfectly restores skin, leaving it pleasantly nourished. After this procedure, the skin 
will appear exceptional smooth and well-groomed.
Product forms: 50 ml / 1.7 us fl. oz.
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Film wax
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Film Wax Italwax
For hair removal on delicate areas (armpits, bikini, face)

Hot Film wax is a new generation of stripless waxes.
Due to the addition of specific components, wax has unique 
properties and advantages:

• Film Wax has lower melting temperature 40 - 45 °C degrees
• Film Wax offers instant skin relief and captures all hair on the surface, 
removing most of the hairs, even from the most difficult areas, with 
the first application.
• Applied in a thin layer using the spatula regardless of hair growth 
direction
• Film Wax application can’t be broken during removal  
• Film wax sticks to the hairs only, not to the skin, reducing the pain 
and the skin irritation during the procedure
• Film Wax due to long heating effect (5-12 seconds) steams the skin, 
catching even short and coarse hairs.
• Film Wax is removed as a film pull out all the hairs with roots, does 
not leave any broken hairs, irritation or redness
• The number of applications to the treated area it’s 3 times smaller 
comparing to traditional hot wax 
• Significantly reduces depilation procedure time
• 38% more economical in use, compared to classic hot wax

Film Wax Italwax
Az érzékeny területek szőrtelenítésére (bikini, arc, 
hónalj)

A film wax a csíkok nélküli waxolás új generációja.
A speciális összetevőknek köszönhetően a wax különleges 
tulajdonságokkal bír:

• A film wax olvadáspontja alacsonyabb, 40 - 45 °C.
• A film wax azonnali enyhülést ad a bőrnek, a felületen lévő 
összes szőrt megragadja, eltávolítja a legtöbb szőrszálat, még a 
legnehezebben kezelhető területekről is, már az első alkalmazásnál.
• Felvitele spatulával, vékony rétegben történik, a szőrnövekedés 
irányától függetlenül.
• A film wax eltávolításkor nem törik meg.
• Csak a szőrszálakhoz tapad, a bőrhöz nem, és csökkenti a kezelés 
fájdalomérzetét és a bőrirritációt.
• A film wax hosszan tartó (5-12 másodperc) melegítő hatásának 
köszönhetően felgőzöli a bőrt, és még a rövid és durva szőrszálakat 
is megfogja.
• A film waxot filmként lehet lehúzni: a szőrszálakat gyökerénél fogva 
távolítja el, nem maradnak vissza törött szőrszálak, nem okoz irritációt 
vagy bőrpírt
• A kezelt felületen történő alkalmazások száma 3-szor kevesebb a 
hagyományos forró gyantához képest
• Jelentős mértékben csökkenti a szőrtelenítéshez szükséges időt
• A klasszikus forró gyantához képest 38%-kal gazdaságosabb
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Aranyszínű fenséges wax a fényűző szőrtelenítő kezeléshez. Speciális 
összetételének köszönhetően az Italwax Full Body wax tökéletes az 
előkezelő olajjal együtt, mely védi a bőrt a szőrtelenítés közben, és 
selymessé, ápolttá teszi.
A waxot extra lágyság és plaszticitás jellemzi, így tökéletes az egész 
test kezeléséhez. Speciális spatula segítségével a Full Body Wax 
felvitele nagy testfelületen is egyszerű, mert rugalmas filmet képez. 
Filmként húzható le, sosem törik meg.
A wax nem hagy ragacsos utóérzetet a bőrön. A vastag és előborotvált 
szőrszálakat hatékonyan és fájdalommentesen távolítja el a test 
bármely részéről.
A wax mentes az allergizáló vagy irritáló anyagoktól, így tökéletesen 
alkalmas érzékeny bőrre.

Golden in color splendid wax for luxurious depilation procedure. Due 
to its special composition, Italwax Full Body Wax works perfectly 
with the Italwax Full Body Oil which protects the skin during the hair 
removal, leaving it silky and well-groomed after the procedure.

The wax is distinguished by extra softness and plasticity, making it 
perfect for large applications throughout the body. Using a special 
spatula, the Full Body Wax is easily applied on a large body area, 
forming an elastic film. It is removed as a film and it never breaks.

The wax doesn’t leave any stickiness on the skin. Thick and pre shaved 
hairs are efficiently and painlessly removed from any body area.
Wax does not contain components that can cause allergies or 
irritation, being perfectly suitable for sensitive skin.

Prémium wax és “Italwax Full Body” előápoló olaj
Premium-Class Wax and Pre-wax Oil “Italwax Full Body”
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Kiszerelés: granulátum tasak 100 - 1000 g - olaj palack 250 ml 
Product sizes: granules sack 100 - 1000 g / 0.22 - 2.2 lb - oil bottle 250 ml / 8.45 us fl.oz.
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Film Wax Italwax

Átlátszó film wax. Vékony rétegben 
alkalmazandó, és filmként húzható le. 
Meglehetősen hosszú a száradási ideje. 
Ezáltal a tapasztalatlan kozmetikusnak bőven 
jut arra ideje, hogy felvigye a kezelendő 
területre, és elegendő ideje marad a hibák 
javítására, még mielőtt a wax megszilárdulna. 
Hatékony a durva és rövid szőrszálakon. 
Ideális hónaljra és bikini részen. Szilárdulási 
idő 10-12 másodperc.

Transparent Film Wax. Applied in thin layer, 
removed as a film. Characterized by quite 
long setting up period which allows even 
inexperienced cosmetologist to apply 
wax on depilation area thoroughly, have 
enough time to correct mistakes prior to wax 
hardening. Effective for removal of coarse 
and short hairs. Ideal for armpits and bikini 
areas. Setting up time 10 - 12 seconds.

Közepesen sűrű wax, titán-dioxiddal 
és kellemes vanília aromával. Magasan 
plasztikus, nem képez nyúlós szálakat. 
Nem irritálja a bőrt és nem okoz bőrpírt. 
Hatékony a durva és rövid szőrszálakon a 
hónalj és a bikini területén. Szilárdulási idő 
6-7 másodperc.

Medium dense wax with titanium dioxide 
and pleasant vanilla aroma. Characterized 
by high plasticity, does not create stretchy 
threads. Does not leave irritation or redness 
on skin. Effective for removal of coarse and 
short hairs in the armpits and bikini area.
Setting up time 6 - 7 seconds.

Átlátszó film wax. Vékony rétegben 
alkalmazandó, és filmként húzható le. 
Gyorsan megszilárdul, így a tapasztalt 
kozmetikus szoros munkarenddel végezheti 
a szőrtelenítést. Hatékony a durva és rövid 
szőrszálakon. Ideális hónaljra és bikini 
részen. Szilárdulási idő 3-4 másodperc.

Transparent Film Wax. Applied in thin layer, 
removed as a film. Characterized by short 
setting up period which allows experienced 
cosmetologist to perform depilation 
procedure in conditions of tight work 
schedule. Effective for removal of coarse and 
short hairs. Ideal for armpits and bikini areas.
Setting up time 3 - 4 seconds.

Rózsa
Rosa

Fehér csokoládé 
White Chocolate  

Azulén
Azulene

Kiszerelés: granulátum tasak 100 - 1000 g
Product forms: granules sack 100 - 1000 g  / 0,22 - 2,2 lb 
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Film Wax Italwax

Kiszerelés: granulátum tasak 100 - 1000 g
Product forms: granules sack 100 - 1000 g  / 0,22 - 2,2 lb 

Szilva
Plum

Közepesen sűrű wax titán-dioxiddal. Magasan 
plasztikus, nem képez nyúlós szálakat.
Krémes, illatos wax, enyhén gyümölcsös 
aromával. Hatékony a durva és rövid 
szőrszálakon. Ideális hónaljra és bikini részen.
Szilárdulási idő 10-12 másodperc.

Medium thickness wax with titanium dioxide. 
Characterized by high plasticity while does 
not create stretchy threads. Creamy, scented 
wax with slight fruit aroma.
Effective for removal of coarse and short hairs.
Ideal for armpits and bikini areas.
Setting up time 10 - 12 seconds

Átlátszó wax speciális összetétellel az 
érzékeny területekre.
A wax leköveti a test íveit, könnyedén 
megtapad a rövid és durva szőrszálakon az 
egyenetlen testfelületeken.
Szilárdulási idő 10-12 másodperc.

Transparent wax with the special formula for 
sensitive zones. 
The wax follows the body curves, easily 
captures the short and coarse hair on the 
uneven body surfaces.  
Setting up time 10 - 12 seconds

Natural
Natural

21
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Film Wax Italwax

Kiszerelés: granulátum tasak  
100 - 1000 g 
Product forms: granules sack
100 - 1000 g / 0,22 - 2,2 lb

Kiszerelés: granulátum tasak 
100 - 500 g 
Product forms: granules sack 
100 - 500 g / 0,22 - 1,1 lb

Közepesen sűrű fémes, kékes film wax, 
amely kifejezetten a szakáll ápolását és 
a teljes arcwax kezelést teszi lehetővé.  
A legfinomabb szintetikus polimerekkel 
eltávolítja az erős és durva férfi arcszőrzetet. A 
wax könnyedén eltávolítja az összes nem kívánt 
szőrszálat, lehetővé téve a szakáll, a szemöldök 
és a pajesz pontos formálását a bőr károsítása 
nélkül, mindezt minimális fájdalommal. 
Szilárdulási idő 6-10 másodperc.

Medium-dense metallic teal blue film wax 
specifically designed for beard styling and 
man full face waxing procedures. Based 
on the finest synthetic polymers, removes 
strong and coarse man’s facial hairs. This 
wax easily eliminates all unwanted hairs 
allowing to precisely define beard, eyebrow 
and sideburns without damaging the skin 
(and with minimal pain). Setting up time 6-10 
seconds.

Sűrű fémes színű film wax, enyhén férfias 
illattal, kifejezetten a fériak szőrtelenítő 
kezeléséhez fejlesztve. Természetes 
fenyőgyantákat és speciális polimereket 
tartalmaz, amelyek növelik a wax tapadását 
a férfiak erős és durva szőrszálaihoz. A wax 
könnyen eltávolítja az összes nem kívánt 
szőrt egyetlen felvitellel, nem károsítja a bőrt, 
szinte fájdalommentes. Hatékony a nagy 
felületek waxolásához. Szilárdulási idő 6-10 
másodperc.

Dense metallic grey film wax with a light 
masculine fragrance especially designed for 
men body hair removal procedures. Based 
on natural pine resins and special polymers 
to increase wax adherence to man’s strong 
and coarse hairs. This wax easily removes 
all unwanted hair in a single application, 
does not damage the skin being almost pain 
free. Effective for larger body areas waxing 
procedures. Setting up time 6-10 seconds.

ITALWAX POUR HOMME ITALWAX POUR HOMME
Barber Edition
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ITALWAX SELFIE

Innovatív babarózsaszín film wax, kifejezetten 
az érzékeny arcbőr szőrtelenítéséhez. 
Szintetikus polimereken és természetes 
olajkomplexen alapuló wax, mely maximális 
védelmet és extra kényelmet nyújt a 
waxoláskor. Gyengéd a bőrhöz, nem okoz 
bőrpírt vagy allergiát, még a legérzékenyebb 
területeken sem. 
Tökéletes a szemöldök, felső ajak, pajesz/
halánték szőrtelenítéséhez.  
Szilárdulási idő 6-10 másodperc.

Innovative baby pink film wax specifically 
formulated for face waxing procedures on 
sensitive skin. Based on synthetic polymers 
and natural oil complex to guarantee 
maximum protection and extra comfort 
during the waxing procedure. This wax is 
very gentle on the skin and doesn’t cause 
any redness or allergies, even on the most 
sensitive areas. 

Perfect for hair removal procedures on 
eyebrows, upper lip, sideburns/temporal 
area. 

Setting up time 6-10 seconds.

Film Wax Italwax

Kiszerelés: granulátum tasak 100 - 500 g  
Product forms: granules sack 100 - 500 g / 0,22 - 1,1 lb
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Italwax
Flex
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A FLEX wax olvadási hőmérséklete 37 - 39 °C. Kiszerelés: patron 100 ml
The melting temperature of FLEX wax is 37 - 39 °C. Product forms: cartridge 100 ml / 3.5 oz, cans 400 - 800 ml / 14 - 28 oz.
* - A wax illóolajat tartalmaz.    * - The wax contains essential oil.

Italwax FLEX
Nagy területek szőrtelenítésére
(karok, lábak, hát)

Tökéletes keveréke a szintetikus és a természetes anyagoknak, 
innovatív összetevőkkel. A FLEX plaszticitása igen nagy, és vékony 
rétegben, spatulával (vagy patronnal) vihető fel nagy felületekre. 
Szilárdulást követően a wax vékony réteget képez a bőrön, mely 
minden szőrszálat megfog, és garantálja a szőrtelenítő csíkhoz 
történő erős tapadást.

• A FLEX a szőrszálak 100%-át eltávolítja, törés nélkül
• A FLEX wax nem hagy ragacsos utóérzetet a bőrön
• A FLEX jelentős mértékben csökkenti a szőrtelenítés fájdalmát
• A FLEX wax minden szőrtípusra alkalmas, a finomtól a durváig

Liposoluble wax Italwax FLEX
Created for hair removal on big areas 
(arms, legs, back)

Perfect mix of synthetic and natural resins with innovative components 
input. FLEX has very high plasticity, is applied in thin layer with spatula 
(or roller) on big surfaces. Once hardened the wax forms a thin layer 
on the skin, which grabs all the hairs (especially while working with 
the spatula) and guarantees firm adhesion with the depilation strip.
 

• FLEX wax removes 100% of hairs, without breakage
• FLEX wax doesn’t leave sticky feeling on the skin
• FLEX wax is significantly reduces pain from the depilation process
• FLEX wax is suitable for all hair types, from fine to coarse 

Borostyán
Amber

Rózsaolaj*
Rose Oil

Málna*
Raspberry*

Aquamarine
Aquamarine

Alga
Algae

Szőlő
Wine
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Italwax
Flex Oud
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OUD Flex – speciális waxfajta, a vastag és erős 
szőrszálak eltávolításához. Érzéki arab aromával. A 
nagyon durva, rövid és sötét szálakat is eltávolítja.
Az agar fa gyanta esszenciáján alapuló aromás 
kompozíció erősen ellazít, oldja a stresszt. Az OUD 
waxot a SPA és az aromás kezelések keretében 
alkalmazzuk szőrtelenítésre.

A luxus OUD lotion eltávolítja a waxmaradványokat, 
gyengéden hidratálja és nyugtatja a bőrt, felgyorsítja 
a sejtek regenerációját. Aromás kompozíciója, mely 
az agar fa gyanta esszenciáján alapul, erősen ellazít, 
oldja a stresszt.

Kiszerelés: patron 100 ml, lotion 250 ml / 8,45 us 
fl. oz.

OUD Flex – special type of wax, created for 
depilating thick and strong hairs. It has sensual Arabic 
aroma. 
Removes even very coarse, short and dark hairs.
Aromatic composition, based on the Oud tree resin 
essence, provides strong relaxing effect, relieves the 
stress. OUD wax is used for hair removal during the 
SPA and aroma therapy.

Luxury OUD lotion removes the wax residues, gently 
moisturizes the skin and soothes it, boosting the cells’ 
regeneration process. Aromatic composition, based 
on the Oud tree resin essence, exercises strong 
relaxing effect, relieves the stress.
 
Product forms: cartridge 100 ml / 3.5 oz, 
cans 800 ml / 28 oz, lotion 250 ml / 8.45 us fl. oz.

Italwax FLEX Oud
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Lipo waxok 
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Átlátszó waxok
Transparent waxes 

Vékony, világos szőrszálak eltávolítására tervezve. Kiváló tapadás jellemzi, vékony rétegben alkalmazva, hatékonyan távolítja el a szőrszálakat. 
Olvadási hőmérséklet 40 °C.
Kiszerelés: patron 100 ml

Created for removal of thin, light hair, characterized by great adhesion, applied in thin layer and effectively remove hairs.
Melting temperature: 40 °C. 
Product forms: cartridge 100 ml / 3.5 oz, cans 400 - 800 ml / 14 - 28 oz

Azulene
Azulene

Méz
Honey

Aloe Vera
Aloe Vera

Natural
Naturale

Klasszikus Lipo waxok - Nagy területek szőrtelenítésére (karok, lábak, hát)

Classic liposoluble warm waxes Italwax - Used for depilation of  large areas (arms, legs,back)
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Közepesen sűrű waxok
Medium density waxes

Közepesen durva szőrszálak eltávolítására szolgáló, a jobb tapadáshoz titán-dioxidot tartalmazó wax, mely nem átlátszó és jól látszik a bőrön. 
Olvadási hőmérséklet 40 °C.
Kiszerelés: patron 100 ml

Created for removal of medium-coarse hair, contain Titanium Dioxide for better adhesion of wax with hairs, non-transparent, well visible on skin. 
Melting temperature: 40 °C. 
Product forms: cartridge 100 ml / 3.5 oz, cans 400 - 800 ml / 14 - 28 oz

Fehér csokoládé*
White Chocolate*

Banán*
Banana*

Kókusz*
Coconut*

Cink-oxid
Zinc Oxide

Klasszikus Lipo waxok - Nagy területek szőrtelenítésére (karok, lábak, hát)

Classic liposoluble warm waxes Italwax - Used for depilation of  large areas (arms, legs,back)

* - Illatosított wax. * - Scented wax.
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Sűrű waxok (magas titán-dioxid tartalommal) 
High density waxes (with high titanium dioxide content)

Megfelelő a rövid és durva szőrszálak eltávolításához. Magas titán-dioxid tartalommal. Erős tapadás. Hatékony a rövid és durva szőrszálak 
eltávolításában. Olvadási hőmérséklet: 40 °C. Kiszerelés: patron 100 ml

Suitable for removal of short, coarse hair. High content of Titanium Dioxide. Advanced adhesion. Effective for removal of short and coarse hair.  
Melting temperature: 40 °C. Product form: cartridges 100 ml, cans 400 - 800 ml / 14 - 28 oz.

Eper*
Strawberry*

Rózsa
Rose

Citrom
Lemon

Olíva
Olive

Klasszikus Lipo waxok - Nagy területek szőrtelenítésére (karok, lábak, hát)

Classic liposoluble warm waxes Italwax - Used for depilation of  large areas (arms, legs,back)

* - Illatosított wax. * - Scented wax.



Hair removal procedure for liposoluble waxes Italwax

1. Preheat wax at 40 °C.
2. Treat depilation area skin with pre wax lotion.
3. Keeping the cartridge inside the wax heater roll the preheated 
cartridge with wax along the depilation strip. Make sure that wax 
is warm enough.
4. Apply wax onto the treated skin area toward hair growth 
direction. 5. Apply the stripe while keeping the end of the stripe 
in a wax-free area.
6. Thoroughly press the stripe to the skin.
7. While holding the free end of the stripe remove the stripe with 
fast movement in opposite direction of hair growth and parallel 
to the skin.
8. Repeat procedure at the next section. Apply wax on the same 
section not more than two times.
9. On completion of the procedure remove residues of stickiness 
and wax using after wax lotion.

Ellenjavallatok: Akut és krónikus bőrbetegségek a kezelendő területen.
Visszerek a kezelt területen.

Contraindications: Acute and chronic diseases of the skin in place depilation.
Varicose veins on the site of the procedure.

A Lipo waxos szőrtelenítés leggyakoribb hibái:

1. A szőrnövekedési iránnyal ellentétes helytelen felvitel és a nem 
megfelelő eltávolítás a szőrnövekedési iránnyal megegyezően, 
mely miatt a szőrszálakat nem távolítjuk el megfelelően.
2. Ha a csíkot a bőrre merőlegesen húzza le, bőraláfutások 
alakulhatnak ki.
3. A wax többszöri felvitele ugyanarra a területre az epidermisz 
felső rétegének károsodását okozza.

Most common mistakes during depilation with warm 
waxes:

1. Wrong application against hair growth direction and wrong
 removal along hair growth direction, which results in failure
 to remove hairs from skin.
2. Tearing the strip off perpendicularly to the skin leads to
 appearance of hematomas.
3. Multiple wax application onto the same section leads to
 damage of the top epidermis layer.

A Lipo waxos szőrtelenítési eljárás

1. Melegítse elő a waxot 40 °C hőmérsékletre.
2. A kezelendő területen alkalmazzon előápoló lotiont.
3. A patront tartsa a waxmelegítőben, és görgesse végig az 
előmelegített waxpatront a szőrtelenítő csíkon. Fontos, hogy a wax 
elég meleg legyen.
4. Vigye fel a waxot a kezelt felületre, a szőrnövekedés irányában.
5. Helyezze fel a szőrtelenítő csíkot úgy, hogy a vége waxmentes 
részre kerüljön.
6. Alaposan simítsa a bőrhöz.
7. A csík szabad végét megtartva, gyors mozdulattal távolítsa 
el a csíkot a szőrnövekedéssel ellentétes irányban, a bőrrel 
párhuzamosan.
8. A következő részen ugyanígy járjon el. A waxot ugyanarra a 
területre 2-nél többször nem szabad felvinni.
9. A szőrtelenítés végeztével távolítsa el a ragacsos maradványokat 
és a waxot utóápoló lotion segítségével
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Cukorpaszta
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Cukorpaszta (vízben oldódó wax) 
Sugar Paste (water soluble wax) Italwax
A cukorpaszta egy új, teljes mértékben hipoallergén termék, amely a „semmi extra” hagyományos receptje szerint készült: csak cukrot és 
kukoricakeményítőt tartalmaz. Nem tartalmaz citromsavat - mely az allergiás reakciók egyik fő kiváltója. A paszta egyedi állagú, nagyon plasztikus és 
lágy, ugyanakkor nem olvad meg és nem folyik szét, ezáltal kényelmes a használata.

Sugar Paste is a new, absolutely hypoallergenic product created in accordance with the traditional recipe “nothing extra”: 
contains only sugar and corn starch. It does not contain citric acid – main ingredient causing the allergic reaction. The paste has a unique 
consistency, very plastic and soft but at the same time does not melt or spread which provides for convenient working process.

Előápoló „Vanília” hab
Pre sugaring foaming lotion Vanilla

Könnyedén eltávolítja a bőrről a kozmetikum maradványokat, gyengéden 
tisztítja, zsírtalanítja, és kissé szárítja is a bőrt, előkészíti a cukorpasztás 
kezelésre. Növeli a cukorpaszta szőrszálakhoz tapadását, és igen 
hatékonnyá teszi a szőrtelenítést. A finom vaníliaaroma csökkenti a 
fájdalmat és pozitív közérzetet teremt. Kiszerelés: 200 ml.

Removes easily residues of cosmetics from the skin, gently 
cleans, degreases and dries it a bit, preparing for sugaring. It 
increases the grip of sugar paste with the hairs, providing high 
efficiency of hair removal procedure. Light vanilla aroma helps 
to reduce the sensation of pain and creates a positive attitude.  
Product forms: 200 ml / 6.76 us fl.oz.

Utóápoló gyümölcsvíz
After sugaring “Citrus” fruit water

A gyümölcsvíz alapját illóolajokban gazdag citruskivonatok képezik. 
Azonnal megnyugtatja és hidratálja a bőrt, hűsít és revitalizál, 
kiküszöböli a szőrtelenítés utáni irritációt. A citrusgyümölcsök 
aromája jótékonyan hat a testre, jókedvre derít és pozitív hangulatot 
teremt. A citrusvíz frissít és élénkít.
Kiszerelés: 250 ml

Fruit water is made on the basis of citrus fruit extracts, rich with essential 
oils. Cosmetic water instantly soothes and moisturizes the skin, eliminating 
irritation after epilation with a cooling and revitalising effect. The aroma 
of citrus fruits has a beneficial effect on the body, it creates an upbeat 
mood, and embodies positive vibes. “Citrus” fruit water gives a charge 
of freshness and vivacity.
Product forms: 250 ml / 8.45 us fl.oz.
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Kiszerelés: fémdoboz 600 g
Product forms: cans 600 - 1200 g / 21.17 - 42.33 oz.

Ultra Soft Cukorpaszta
Sugar Paste Ultra Soft

Lágy állagú paszta. A 
hideg, légkondicionált 
terekben történő 
szőrtelenítéshez. Nagy 
területekre (lábak, karok) 
alkalmas, és megfelelő a 
manuális és csíkkal történő 
szőrtelenítő technikákhoz.  

A soft consistency paste. 
Created for hair removal 
procedures in cool, air-
conditioned spaces. Used 
for large areas (legs, arms) 
and suitable for manual 
and strip technique.

Közepesen sűrű paszta. 
Meleg/forró évszakokban 
végzett szőrtelenítéshez 
kifejlesztve. Nagy melegben, 
nedves bőrön történő 
szőrtelenítéshez. Manuális 
technikához.

A medium density paste. 
Created for hair removal 
procedures in warm/hot 
seasons. Used for depilation 
of high temperature and 
moist skin areas. Suitable for 
manual technique. 

Nagy sűrűségű paszta, 
mely meleg évszakokban, 
rosszul légkondicionált 
helyeken, valamint 
magas hőmérsékletű 
testterületeken történő 
szőrtelenítés céljára 
szolgál. Manuális 
technikához.  

A high density paste. 
hair removal procedures 
in hot seasons, in poorly 
air-conditioned spaces, 
and used for depilation 
in high temperature body 
areas. Suitable for manual 
technique.

A paszta kifejezetten lágy 
állagú. Alkalmas a hideg 
évszakban nagy felületeken 
(kéz, láb), és különösen 
száraz bőrfelületeken történő 
szőrtelenítésre.
A cukorpaszta jól használható 
csíkokkal és a spatulás 
technikával. Előmelegítés 
nélkül használható. 

Paste has a very soft 
consistency. It is suitable for 
depilation in the cold season 
on big surfaces (hands, legs), 
and especially on dry skin 
areas. Sugar Paste works well 
with the strips and spatula 
technique. Can be used 
without pre-heating. 

Soft Cukorpaszta
Sugar Paste Soft

Strong Cukorpaszta
Sugar Paste Strong

Extra Strong Cukorpaszta 
Sugar Paste Extra Strong

Cukorpaszta (vízben oldódó wax) 
Sugar Paste (water soluble wax) Italwax
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Cukorpaszta aloe verával
Sugar paste with Aloe Vera

Erősen rugalmas cukorpaszta sűrű állaggal.
Manuális technikához. Hidratáló hatásáról ismert aloe vera kivonatát 
tartalmazza.  Az Aloe vera paszta tökéletesen eltávolítja a rövid és 
durva szőrszálakat a kényes területekről. A bőr hidratált és sima 
marad. A hatása 4 hétig tart.

Organic Line
Cukorpaszta természetes kivonatokkal szőrtelenítéshez
Sugar paste with natural extracts for depilation  

Organic Line: Az „Organikus” család természetes kivonatokat tartalmazó szőrtelenítő 
cukorpasztája természetes összetevőkkel ápolja a bőrt. Az aloe vera hidratáló hatása, 
a propolisz és a méz regeneráló és helyreállító hatása a szőrtelenítő kezelést az 
igényes vendégek számára kifinomult SPA kezeléssé alakítja. A cukorpasztát könnyen 
felmelegítheti mikróban.
Kiszerelés: doboz 800 ml

Organic Line: Sugar Paste with natural extracts for depilation «Organic» Line includes 
sugar paste with natural components for skin-care. Moisturizing effect of Aloe Vera, 
regenerating and recovering action of propolis and honey transform depilation into 
sophisticated SPA treatment for demanding clients. Sugar paste is easy to heat in 
microwave.
Product forms: can 750 g / 26.5 oz.

Very flexible sugar paste with the dense consistency. 
Suitable for manual technique. Includes Aloe Vera extract that is 
a well-known moisturizing component. Paste Aloe Vera perfectly 
removes short and course hair, especially in delicate areas. Skin 
stays moisturised and smooth. The effect lasts for 4 weeks.

Sugar paste with Propolis and Honey
Sugar paste with Propolis and Honey

A paszta lágy állagú.
Csíkkal történő eltávolításhoz alkalmas. A cukorpasztát könnyen 
felmelegíthetjő mikróban. Hatékonyan távolítja el a nagy területek 
(karok, lábak) szőrszálait. A paszta összetétele propolisz és méz 
kivonatokat tartalmaz, amelyek ápolják a bőrt a szőrtelenítés során, 
regenerálják és táplálják a bőrt. Finom és kellemes illata van.

Paste has a soft consistency. 
It is meant to be used with strips technique. Sugar paste can be 
quickly heated in microwave. Efficiently removes hair on the big 
areas (arms, legs). Paste composition includes propolis and honey 
extracts which take care of skin during depilation, providing 
regenerating and nourishing effect. It also has a delicate pleasant 
flavour.
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Az Italwax cukorpasztás kezelés fő szabályai
Main rules of work with Sugar Paste Italwax

Figyelem! A cukros szőrtelenítés speciális ismereteket 
igényel.
1. A cukorpasztát mindig a szőr növekedési irányával ellentétesen kell 
felvinni, eltávolítani pedig a bőrrel párhuzamosan, a szőrnövekedés 
irányában.
2. A paszta felvitele közben finom és kíméletes mozdulatokkal kell 
eljárni.
3. A paszta eltávolításakor pedig gyorsan és határozottan kell 
dolgozni.
4. A paszta eltávolítása előtt a kezelt területen a bőrt feszítse meg. 
Ezzel csökkenthető a bőr ragacsossága és csökkenti a fájdalmat is.
5. A wax eltávolítása után a kezelt területet szabad kézzel mindig 
meg kell fogni, mert ez kompenzálja és szétoszlatja a fájdalmat („anti-
stressz” mozdulat).
6. A bőr károsításának elkerülése érdekében egy területet maximum 
három alkalommal szabad megkezelni.
7. Ne kezeljen neopláziás és sérült bőrfelületet.

A tapasztalatlan kozmetikusok leggyakoribb hibája 
a cukorpasztával való munka során – a cukorpaszta 
„ragacsossága”. A hibát így tudja orvosolni:
1. lehetőség Feszítse meg a bőrt ahol ragacsos, és gyors mozdulattal 
távolítsa el a pasztát.
2. lehetőség Vigyen fel még talkumot a ragacsos felületre, feszítse 
meg az odaragadt pasztát a talkummal megszórt részen, és gyors 
mozdulattal távolítsa el a pasztát a ragacsos részről.
3. lehetőség Vigyen fel további pasztát a ragacsos részre, terítse 
szét és gyors mozdulattal távolítsa el.
4. lehetőség Helyezzen csíkot a ragacsos részre, nyomja le 
egyenletesen, és húzza le a pasztával együtt.
5. lehetőség Nedves papírkendővel vagy folyó víz alatt mossa le 
a ragacsos pasztát, bár a szőrtelenítési eljárást csak akkor tudja 
folytatni, ha a bőr teljesen megszáradt

Attention! Execution of sugar depilation procedure 
requires special skills!
1. Sugar Paste is always applied against hair growth direction and 
removed towards hair growth direction parallel to the skin.
2. Movements during application of the paste are always soft and 
gentle.  
3. Movements during removal of the paste are always sharp and fast.
4. Prior to removal of the paste, the skin in the treated area must be 
stretched. This helps avoiding “sticking” and reduces pain.
5. After removal of the paste always touch the skin surface with the 
free hand, this compensates and diffuses the pain, “anti-stress” 
movement.
6. Do not treat the same area more than three times in order to 
avoid skin damage.
7. Do not treat skin areas with obvious skin damages and skin 
neoplasms.

Most common mistake made by inexperienced 
cosmetologists when working with Sugar Paste - 
“sticking” of Sugar Paste. Ways to correct mistake:
Option 1: Stretch tight the skin in the place of sticking and remove 
paste with fast movement.
Option 2: Apply additional amount of talc above the sticking place, 
stretch the sticked paste to the pre-talc area and remove paste with 
fast movement from the sticking spot.
Option 3: Add to the sticking spot a new piece of paste, stretch 
above the sticking area and remove with fast movement.
Option 4: Apply bandage to the sticking place, press evenly and 
remove bandage together with paste.
Option 5: Wash away the sticking paste with wet napkin or under 
running water, although, it will be possible to return the depilation 
procedure only when the skin is completely dry.
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Bőrápoló termékek
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Aktív krém
Megakadályozza a benőtt szőrszálak kialakulását 
a szőrtelenítés után, hatékonyan enyhíti a 
bőrpírt és az irritációt, valamint lassítja a benőtt 
szőrszálak növekedését. Merev állagának 
köszönhetően a paszta hosszú ideig a bőrön 
marad, aktívan felpuhítja a keratinréteget, 
lehetővé téve a szőrszálak áttörését a bőrön.
• Magas koncentrációban tartalmazza a 
hatóanyagokat.
• Megszünteti a bőr szárazságát - mely a benőtt 
szőrszálak fő oka
• Lágyítja, regenerálja a bőrt és csökkenti a 
gyulladást.

Használat: Tiszta, száraz bőrön, szőrtelenítés után 
használandó. A benőtt szőrszálak megelőzésére 
masszírozzon be kevés aktív krémet a szőrtelenített 
felületen minden nap, 7-10 napon keresztül.
A meglévő szőrszálak eltávolításához naponta 
kétszer használja minden nap, amíg láthatóvá 
válik a változás. Ezután naponta egyszer használja. 
Kiszerelés: 30 ml

Koncentrált lotion
Megelőzi a benőtt szőrszálak kialakulását, 
megszünteti a benőtt szőrszálakat és a gyulladást.

Nagy területekre (karok, lábak) javasolt. Az 
érzékeny területekre, mint a hónalj és a bikini, 
javasolt az Italwax aktív krém a benőtt szőrszálak 
kezelésére.

Használata: Tiszta, száraz bőrön, szőrtelenítés után 
használandó. A benőtt szőrszálak megelőzésére 
masszírozzon be kevés lotiont a szőrtelenített 
felületen minden nap, 7-10 napon keresztül.

A meglévő szőrszálak eltávolításához naponta 
kétszer használja minden nap, amíg láthatóvá 
válik a változás. Ezután naponta egyszer használja. 
Kiszerelés: 100 ml

Active Paste
Prevents appearance of ingrown hairs after 
depilation, provides effective relief from redness 
and irritation, and slows down ingrown hair. Due 
to stiff consistency, the paste remains on the skin 
for a long time, actively softens keratinous layer, 
allowing the hairs to break through onto the skin 
surface.

• Contains active components of high 
   concentration
• Eliminates skin dryness – the main reason of 
   ingrown hair
• Has a softening, anti-inflammatory and 
   restorative effect on the skin

Directions: apply on clean, dry skin after hair 
removal. For ingrown hair prevention, massage a 
small amount of Active Paste into the zone where 
hair was removed, daily, for 7-10 days. 
For ingrown hair elimination, apply twice a day, 
daily, until visible improvement is achieved. 
After that, use once a day daily.
Product form: 30 ml / 1.01 us fl.oz.

Concentrated lotion
Prevents occurrence of ingrown hair and eliminates 
ingrown hairs and inflammations.

Is recommended for use on large surfaces (arms, 
legs). For delicate zones as armpits and bikini 
Ingrown hairs therapy Active Paste by Italwax is 
recommended.

Directions: Apply on clean, dry skin after hair 
removal. For ingrown hair prevention, massage a 
small amount of lotion into the zone where hair 
was removed, daily, for 7-10 days.

For ingrown hair elimination, apply twice a day, 
daily, until visible improvement is achieved.
After that, use once a day daily.  
Product form: 100 ml / 3.38 us fl.oz.

Benőtt szőrszál terápia - Hatásos kezelés benőtt szőrszálakra

Ingrown Hair Therapy - Powerful ingrown hairs treatment
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Vanília hab
Pre sugaring foaming lotion Vanilla 

Könnyedén eltávolítja a bőrről a 
kozmetikai maradványokat. Gyengéden 
megtisztítja és zsírtalanítja a bőrt, előkészíti 
a cukorpasztás kezeléshez. Növeli a 
cukorpaszta szőrszálakhoz tapadását, és 
igen hatékonnyá teszi a szőrtelenítést. A 
finom vaníliaaroma csökkenti a fájdalmat és 
pozitív érzést teremt.
Kiszerelés: 200 ml

Easily removes cosmetics traces from the 
skin. Gently cleanses and degreases the skin, 
preparing it for sugaring. It increases the 
sugar paste’s grip with the hairs, providing 
a highly efficient hair removal procedure. 
Light vanilla aroma helps to reduce pain 
sensation and creates a positive vibe.
Product forms: 200 ml / 6.76 us fl. oz.

Italwax előápoló termékek
Pre wax products Italwax

Előápoló lotion Aloe vera
Pre wax lotion Aloe Vera 

Kiszárítás nélkül zsírtalanítja a bőrt és 
elemeli a szőrszálakat.
Gazdaságos a nagy területek (lábak, karok, 
hát) kezeléséhez.
Kiszerelés: 250 ml

Degreases the skin and lifts hairs, without 
an overdrying effect. 
Economically efficient when used on large 
area (legs, arms, back). 
Product forms: 100 - 250 - 500 ml / 3.38 - 
8.45 - 16.9 us fl. oz.

Előápoló gél
Pre wax Gel 

Megtisztítja, zsírtalanítja és előkészíti a bőrt 
a szőrtelenítő eljárás előtt. Az előkezelő gél 
a kis területek (hónalj, bikini, arc) kezelésére 
szolgál.
Nagyon gazdaságos a használata.
Kiszerelés: 250 ml

Cleanses, degreases and prepares the skin 
to the depilation procedure. The pre wax 
gel is indicated to be used on small areas 
(armpits, bikini, face). 
Very economical in use. 
Product forms: 100 - 250 ml / 3.38 - 8.45 
us fl. oz.



40

Italwax előápoló termékek
Pre wax products Italwax

Előápoló olaj “Full body oil”, Italwax 
Nirvana “Levendula” és “Szantálfa” 
Pre wax oils “Full body oil”, Italwax Nirvana 
“Lavender” and “Sandalwood”

SPA wax kezelésekben alkalmazzuk. 
Gyártásához természetes kozmetikai 
olajakat használunk fel. Célja, hogy 
felkészítse a bőrt a waxolásra. Az előápoló 
olaj intenzív ápolást biztosít a bőrnek a 
szőrtelenítés során, valamint megvédi a bőrt 
a károsodástól és a túlzott kiszáradástól. 
Használható utóápoló termékként is.
Kiszerelés: 250 ml

Used in SPA waxing procedures and 
manufactured with natural cosmetic oils. 
Created to prepare the skin for the waxing 
procedure. Pre wax oil provides intensive 
skin care during the hair removal procedure 
and also protects it from damage and 
over-drying. It can be used as an after-wax 
treatment too. 
Product forms: 250 ml / 8.45 us fl. oz.

Klasszikus és mentolos kozmetikai talkum
Classic and Menthol cosmetic Talc 

Nem tartalmaz cink-oxidot és nem irritálja 
a bőrt. A bőr film waxokkal, cukorpasztával 
vagy lipo waxszal történő szőrtelenítése 
előkészítéséhez szükséges. Kulcsfontosságú 
előápoló termék a szőrtelenítés során a 
professzionális eredményhez.
Kiszerelés: 150 g

Does not contain Zinc Oxide and does not 
irritate the skin. Required to prepare skin for 
depilation with hot film waxes, sugar paste 
or liposoluble wax.  Key pre wax product to 
be used during the hair removal procedure 
to obtain professional results. 
Product forms: 3 - 50 - 150 g / 0.11 - 1.76 
- 5.3 oz

Lime hab 
Pre wax foaming lotion Top Line “Lime”

A Top Line „Lime” hab könnyedén 
megszabadítja a bőrt a kozmetikai 
maradványoktól. Gyengéden megtisztítja és 
zsírtalanítja a bőrt, előkészíti a waxos kezeléshez. 
Növeli a wax szőrszálakhoz tapadását, és igen 
hatékonnyá teszi  a szőrtelenítést. A termék 
fertőtlenít és kellemes citrusillatot hagy maga 
után. A habállag miatt gazdaságos a használata 
a nagyobb területeken is (karok, lábak) és 
érzékeny területeken is (bikini, hónalj).
Kiszerelés: 200 ml

Foaming lotion Top Line “Lime” easily removes 
cosmetics traces from the skin. Gently cleanses 
and degreases the skin preparing for waxing. It 
increases the wax’s grip with the hairs, providing 
a highly efficient hair removal procedure. This 
product has antiseptic properties and leaves a 
pleasant citrus scent. The foam’s consistency 
allows an economical usage on both larger 
areas (arms, legs) and on sensitive one (bikini, 
armpits). 
Product forms: 200 ml / 6.76 us fl. oz.
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Italwax utóápoló termékek
After wax products Italwax

Citromolaj
After wax Lemon Oil

Tonizáló és fertőtlenítő hatása van. Védi, 
hűsíti, hidratálja és nyugtatja a bőrt. Frissít és 
kellemes citrusaromával bír. A citromkivonat 
citrus- alma- és aszkorbinsavat tartalmaz. 
A-, B-, P- és C-vitaminban gazdag.
Kiszerelés: 250 ml

Has tonic and antiseptic properties. 
Protects, moisturizes and soothes the skin. 
Has a refreshing effect and a pleasant citrus 
aroma. Lemon extract contains citric, malic 
and ascorbic acid. Rich with vitamins A, B, 
P, C.
Product forms: 100 - 250 - 500 ml / 3.38 - 
8.45 - 16.9 us fl. oz.

Narancsolaj
After wax Lotion Orange

A lotion természetes növényi olaj alapú, és 
meleg waxos szőrtelenítés után használandó. 
Gondosan eltávolítja a visszamaradt 
waxmaradványokat, nyugtatja és hidratálja, 
finoman hűsíti a bőrt. Finom narancsillattal 
jellemezhető, mert terméseztes növényi 
összetevőket tartalmaz: narancsolajat és 
narancsterpént.
Kiszerelés: 250 ml

Lotion is based on natural plant oils 
and used after warm wax hair removal. 
It carefully removes the remained 
sickness and wax residues, soothes 
and moisturizes the skin leaving a 
delicate cooling effect. Has a pleasant 
orange scent due to the natural herbal 
ingredients: orange oil and orange terpene.  
Product forms: 100 - 250 - 500 ml / 3.38 - 
8.45 - 16.9 us fl. oz.

Mentaolaj
After wax Mint Oil

Gyorsan és egyszerűen eltávolítja a bőrről 
a waxmaradványokat, szőrtelenítés után 
megnyugtatja a bőrt, frissességet és sima 
érzetet hagy maga után. A mentol csökkenti 
a fájdalomérzetet és gyulladást, mert 
csökkenti a bőr lokális hőmérsékletét.
Kiszerelés: 250 ml

Quickly and easily removes wax residues 
from the skin, soothes the skin after hair 
removal, leaving a feeling of freshness 
and smoothness. Menthol reduces pain 
sensation & inflammation by lowering the 
local skin temperature. 
Product forms: 100 - 250 - 500 ml / 3.38 - 
8.45 - 16.9 us fl. oz..
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Italwax utóápoló termékek
After wax products Italwax

Olajmentes Azulén
After wax Lotion Azulene

Exkluzív olajmentes termék az olajos termék 
minden előnyével: szőrtelenítés után 
könnyen eltávolítja a waxmaradványokat, 
azonnal felszívódik, de nem hagy zsíros 
érzetet a bőrön.
Kiszerelés: 250 ml

Exclusive oil-free product with all 
advantages of oily product: easily removes 
wax residues after depilation, absorbs 
immediately but does not create oily effect 
on the skin.
Product forms: 100 - 250 - 500 ml / 3.38 - 
8.45 - 16.9 us fl. oz.

Szőrnövekedést gátló Orchid
After wax emulsion hair growth 
retardant White Orchid 

A Fehér orchidea emulzió lassítja a 
szőrnövekedést az aktív fázisban. 
Idővel a szőrszálak elvékonyodnak és 
meggyengülnek, és ritkábban kell borotválni 
és waxolni. Allantoint, gyümölcssavakat, 
aloe verát és glicerint tartalmaz, amelyek 
csökkentik a borotválkozás és waxolás okozta 
bőrpír megjelenését, miközben azonnal 
hűsítik és nyugtatják is. Kiszerelés: 250 ml

White Orchid Emulsion slows down hair 
growth while in the active stage. Over time 
hair becomes thinner and weaker reducing 
the need for shaving and waxing. It contains 
Allantoin, fruit acids, Aloe Vera and glycerin 
to reduce the appearance of razor bumps 
and redness due to shaving and waxing while 
providing instant cooling and soothing to the 
skin. Product Forms: 100, 250ml, 500 ml

Hűsítő gél
After wax Cooling Gel 

Nem tartalmaz olajakat, nem tömíti el 
a szőrtüszőket. A mentoltartalom révén 
kellemesen hűsíti és nyugtatja a bőrt, 
simává és selymessé teszi.
Kiszerelés: 250 ml

Does not contain oils, does not clog up open 
hair follicles. Due to menthol ingredients 
contained it pleasantly cools and soothes 
the skin, leaving it with a smooth and silky 
feeling.
Product forms: 100 - 250 ml / 3.38 - 8.45 
us fl. oz.
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Utóápoló gyümölcsvíz 
After sugaring “Citrus” fruit water”

A gyümölcsvíz alapját illóolajokban gazdag 
citruskivonatok képezik. A kozmetikai víz 
azonnal megnyugtatja és hidratálja a bőrt, 
hűsít és revitalizál, kiküszöböli a szőrtelenítés 
utáni irritációt. A citrusgyümölcsök aromája 
jótékonyan hat a testre, jókedvre derít és 
pozitív hangulatot teremt.  A citrusvíz frissít 
és élénkít.
Kiszerelés: 250 ml

Fruit water is made on the basis of citrus fruit 
extracts, rich with essential oils. Cosmetic 
water instantly soothes and moisturizes the 
skin, eliminating irritation after epilation 
with a cooling and revitalising effect. The 
aroma of citrus fruits has a beneficial effect 
on the body, it creates an upbeat mood, 
and embodies positive vibes. “Citrus” 
fruit water gives a charge of freshness and 
vivacity.
Product forms: 250 ml / 8.45 us fl.oz

Italwax utóápoló termékek
After wax products Italwax

Utóápoló Argán lotion
After wax lotion Top Line “Argan”
 
Gyengéd és könnyű lotion, mely gyorsan 
eltávolítja a waxmaradványokat kezelés 
után. Az esszenciális argánolaj révén aktívan 
táplálja és hidratálja a bőrt. A polifenolokat, 
flavonoidokat, szterolokat és tokoferolokat 
tartalmazó argánolaj nyugtat és regenerál. 
Ezen kívül antioxidáns tulajdonságokkal 
rendelkezik, ezért stabil és öregedésgátló 
hatást fejt ki, elősegíti a sejtek oxigénellátását 
és küzd a szabad gyökök ellen. A lotion 
kellemes aromát hagy a bőrön.
Kiszerelés: 250 ml

Delicate and light lotion rapidly removes wax 
residues after depilation. Due to essential 
Argan oil contained, it provides active 
nutrition and hydrates the skin. Argan oil has 
a soothing and regenerating effect, due to 
its content in polyphenols, flavonoids, sterols 
and tocopherols. It also has antioxidant 
properties for better stability and anti-aging, 
promotes cellular oxygenation and fights free 
radicals. The lotion leaves a pleasant aroma 
on the skin.
Product forms: 250 ml / 8.45 us fl.oz.

OUD olaj
After wax lotion “OUD”
 
A luxusaromájú lotion eltávolítja a 
waxmaradványokat, gyengéden hidratálja 
és nyugtatja a bőrt, felgyorsítja a sejtek 
regenerációját. Aromás kompozíciója, 
mely az agar fa gyanta esszenciáján alapul, 
erősen ellazít, oldja a stresszt.
Kiszerelés: 250 ml

Luxury aroma lotion removes the wax 
residues, gently moisturizes the skin and 
soothes it, boosting the cells’ regeneration 
process. Aromatic composition, based on 
the Oud tree resin essence, exercises strong 
relaxing effect, relieves the stress.
Product forms: 250 ml / 8.45 us fl.oz.
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TENGERI RADÍR - a lábápoláshoz
Tengeri sóval készül.
A tengeri radír tökéletes a pedikűr során, mivel természetes 
antibakteriális hatást fejt ki. A tengeri só radírozó szemcséi 
tökéletesen hámlasztják a sarkakat és a lábfejek bőrét, miközben 
teljeskörű táplálást is biztosítanak. 

SEA SCRUB - Dedicated to foot care
Formulated with marine salt.
“Sea” is a powerful scrub perfect for pedicure procedures, due to 
its natural antibacterial properties. Marine salt abrasive particles 
are perfect for heels or feet soles exfoliation, leaving the skin fully 
nourished.

TRÓPUSI RADÍR - a testápoláshoz
Kókuszhéj szemcséket tartalmaz. A trópusi radír az egyetlen emulgeáló bőrradír a termékcsaládból, 
amely a teljes testradírozáshoz készült. Apró, csiszoló hatású kókuszhéjszemcsékkel készül, és vonzó 
trópusi illattal és bársonyos simasággal ajándékozza meg a bőrt.
 

TRÓPUSI LOTION - a testápoláshoz
Monoi de Tahiti összetevővel dúsított aktív lotion, mely tökéletesen hidratál és megszünteti a 
szárazságot és hámlást. Fantasztikus trópusi aromával.

TROPIC SCRUB - Dedicated to body care
Formulated with coconut shell abrasive particles.“Tropic” is the only emulsifying scrub from 
the line, designed for a complete body exfoliation. It contains tiny coconut shell abrasive particles and an 
attractive tropical fragrance which will leave the skin velvety smooth.
TROPIC LOTION - Dedicated to body care
Active lotion enriched with Monoi de Tahiti composition, it perfectly moisturizes the skin, 
eliminates dryness and skin flaking. Great tropical aroma.

Az Italwax Miraveda professzionális és otthoni ápolásra szolgáló bőrápoló 
család
A Miraveda Italwax radírok kiváló minőségű természetes olajokat és teljesen természetes 
radírozó összetevőket tartalmaznak, ezáltal minden SPA manikűr vagy pedikűr pihentető 
és revitalizáló része. A rendszeres hámlasztás megelőzi a benőtt szőrszálak kialakulását két 
wax kezelés között.
A Miraveda Italwax lotionök kiváló kéz-, láb- és testápolók, melyek megelőzik a bőr 
kiszáradását és hámlását. A Miraveda Italwax lotionök rendszeres használatával a bőr 
egészséges és jól ápolt megjelenést kap.
Kiszerlés: radír 250 ml - lotion 250 ml

Italwax Miraveda is a line of skin care products created for professional 
and home use

Miraveda Italwax scrubs contain high-quality natural oils and fully natural abrasive  components, making them 
a relaxing and revitalizing part of any great SPA manicure  or pedicure procedure. Regular skin exfoliation also 
prevents ingrown hairs  appearance between waxing procedures. 
Miraveda Italwax lotions represent splendid hands, feet and body skin treatments preventing dryness and flaking. 
The regular use of Miraveda Italwax lotions will make the skin acquire a healthy and well-groomed appearance.
Product forms: scrubs 250 - 500 ml / 8.45 - 16.9 us fl.oz. - lotions 250 ml / 8.45 us fl.oz.

Italwax Miraveda
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MANDULA és CITRUS radír, kókuszolajjal
Az Italwax vegyészei lenyűgözően tápláló bőrradír készítményt alkottak, amely kiváló minőségű, 100%-
ban természetes szilárd kókuszolajból készült, hidratáló és intenzív gyógyító tulajdonságokkal. Radírozó 
szemcséket tartalmaz, és nagyon kíméletesen hámlasztja a bőrt. A természetes kókuszolaj szilárd állagú, 
de 36,6°C-on könnyen megolvad a bőrön. Használható masszázshoz, SPA manikűrhöz, SPA pedikűrhöz, 
paraffinos kezeléshez, testpakolásokhoz. Otthoni használatra is ajánlott.

Scrub ALMOND and CITRUS: made with coconut oil
Italwax chemists created an impressively nourishing scrub formulation made of top quality 100% natural 
solid coconut oil, known for its moisturising and intensive healing properties. It coats abrasive fractures and 
provides a very delicate skin exfoliating effect. Natural coconut oil has a solid consistency but it easily melts 
on the skin at 36.6° C. It can be used for massage procedures, SPA manicure, SPA pedicure, paraffin therapy, 
body wraps. Recommended for home use as well.

MANDULA RADÍR - a kéz ápolására
100%-ban természetes szilárd kókuszolajjal és mandulaolajjal készül. 
A mandulás radír egy finom kézradír, amely természetes vitaminokat és ásványi 
anyagokat tartalmaz az édesmandula olaj összetevőinek köszönhetően. Kókuszolaj, 
jojobaolaj, sheavaj elegy antioxidánsként segíti a bőr regenerálódásának stimulálást. 
MANDULA LOTION - a bőrápolás céljára
Hidratáló lotion. Az édes mandulaolaj regenerál, antioxidáns és táplálja a bőrt. 
Ideális a nagyon száraz és időjárástól meggyötört kézre. 

ALMOND SCRUB - Dedicated to hand care
Formulated with 100% natural solid coconut oil and almond oil. 
“Almond” is a delicate hand scrub containing natural vitamins and minerals, thanks to 
the sweet almond oil ingredients. Coconut oil, jojoba oil and shea butter blend has an 
anti-oxidant effect and help stimulating skin regeneration.
 
ALMOND LOTION - Dedicated to skin care
Moisturizing lotion. Sweet almond oil provides restorative, antioxidant and 
nourishing skin care. Ideal for very dry and weather-beaten hand skin. 

CITRUS RADÍR - a kéz ápolására
100%-ban természetes szilárd kókuszolajjal és lime héj olajjal készül. 
A citrusos radír gyengéd radír a manikűrözéshez, kevésbé agresszív cukornád 
szemcsékkel. A citrusfélék illóolajai tonizálják a bőrt, míg a kókuszolaj, a sheavaj és a 
jojobamag olaj mélyen regenerálnak.  
CITRUS LOTION - a bőrápolás céljára
Fantasztikus lotion. A citrus illóolajak tonizálják a bőrt és visszaadják ragyogását. A 
lotion gyorsan felszívódik, friss és hosszan tartó aromát hagy a bőrön.

CITRUS SCRUB - Dedicated to hand care
Formulated with 100% natural solid coconut oil and lime peel oil. 
“Citrus” is mild scrub for manicure procedures with less abrasive sugar cane particles. 
Citrus essential oils tonifies the skin while coconut oil, shea butter and jojoba seed oil 
provide deep skin regeneration.  
CITRUS LOTION - Dedicated to skin care
Gorgeous lotion. Citrus essential oils tonify and restore skin radiance. The lotion is 
quickly absorbed, leaving a fresh long-lasting aroma on the skin.

RADÍROK - használat
Vigyen fel a szükséges mennyiségű bőrradírt 
a nedves bőrre,  várjon 10-20 másodpercet, 
amíg a bőr felpuhul, majd könnyű masszírozó 
mozdulatokkal oszlassa szét. Meleg vízzel 
öblítse. Ha szeretné gyorsan felmelegíteni a 
radírt, a bezárt tégelyt tartsa forró vízsugár alá.

SCRUBS - How to use
Apply the necessary amount of scrub to moist 
skin and wait 10-20 seconds to for it to soften, 
then spread it over with light massaging 
movements. Rinse with warm water. If you want 
to quickly warm up the scrub, place a closed jar 
under a stream of hot water.
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    Melegítők
és Monouso
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Wax melegítők
Wax heaters

Biztonságos és minden szőrtelenítési eljáráshoz alkalmas, megfelelően és egységesen felmelegíti a patronokat, fémdobozokat és a film waxokat, 
így azok rövid időn belül használatra készek.
Extremely safe and suitable for all hair removal procedures, Italwax wax heaters heat cartridges, tins and film wax in a correct and homogeneous 
manner, making them ready for use in a short time.

Liberty

Fehér wax melegítő 400 ml fémtartályhoz, 
termosztáttal és bekapcsolásjelzővel. A 
beállított hőmérséklet elérésekor az eszköz 
kikapcsol, és a waxot a kívánt hőfokon 
tartja. Megfelelő minden Italwax Film 
waxhoz. Film waxszal történő használatkor 
400 ml-es eldobható fémdobozra van 
szükség.

Perfetto

Fehér színű digitális wax melegítő 
állítható termosztáttal. A műanyag fedél 
felgyorsítja a felmelegítést, óvja a waxot a 
portól és minden egyéb szennyeződéstől 
két szőrtelenítő kezelés között. Megfelelő 
az összes Italwax Film waxhoz. Egyedülálló 
tapadásmentes felülete könnyű tisztitást 
biztosít. Választható hozzá szilikongumi 
betét.

Enyhén íves kialakítású, fehér színű 
waxmelegítő patronokhoz. Bekapcsolását 
piros fény jelzi. Ablak segítségével 
ellenőrizhető a wax mennyisége. Állítható 
hőmérsékletű, moduláris. 

PierreWax patronmelegítő
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Italwax Monouso

A nem szőtt, kiváló minőségű anyagból 
készült Italwax Monouso szőrtelenítő csík 
nem szakad és nem szöszösödik. Lux 
változatban is elérhető, mely a klasszikus 
csíknál vastagabb és annál még ellenállóbb. 
Kiszerelés: 7x20 cm, 100 darabos csomag

Made from high quality non-woven, the 
Italwax Monouso waxing strips don’t soak 
or flake. Also available in lux version: thicker 
than classic strips and even more resistant. 
Available size: 7x20 cm, package of 20 and 
100 pcs.

Szőrtelenítő csíkok
Strips  for depilation

Az Italwax Monouso tekercsek kiváló 
minőségű anyagból készülnek, nem 
áznak szét és nem szöszösödnek 
használat közben. 

The Italwax Monouso rolls are made 
from high quality non-woven to ensure 
they don’t soak or flake when used. 
Available roll length: 50 - 100m and 
pre-cut.

Szőrtelenítő csík tekercsek
Rolls for depilation
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Eldobható faspatulák a film waxos, cukorpasztás és waxos szőrtelenítő kezelésekhez.
 Öt méretben kapható: Kis, közepes, nagy, teljes test, szemöldök. Rendelhető egyedi 
Italwax spatulatartó is.

Disposable wooden spatulas for hair removal procedures with hot film wax, sugar 
paste and liposoluble wax.  Created in five sizes: Small, Medium, Standard, Full body, 
Eyebrows. The customized Italwax spatula holder, including the whole range, is also 
available.

ÚJ
SPATULA

TARTÓ

Italwax Monouso

Szőrtelenítő spatula
Spatulas for depilation
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Kiegészítők
Accessories

Kartongyűrű fémdobozra
Rings for cans

Üres fém tégelyek Italwax logóval, a film 
wax megolvasztásához. A műanyag fedél 
tartozék, mely használaton kívül megóvja 
a waxot a szennyeződéstől.
Kiszerelés: 400 ml

Empty white tins branded Italwax essential 
for melting film wax. Sold with a plastic lid 
to protect the wax from contamination 
when not in use. 
Available sizes: 400 - 800 ml / 14 oz - 28 oz

Üres fémdoboz film waxhoz
Empty cans for Film wax

Személyre szabott, eldobható Italwax 
kartongyűrű. A doboz felső részére 
helyezve megóvja a Liberty waxmelegítőt 
a kifolyó terméktől.
Kiszerelés: 20 db-os csomag

Italwax customized cardboard disposable 
rings. Once applied on the upper edge of 
the tin, they protect the wax heater from 
any product leakage. 
Format: pack of 20 pcs

Tisztító spray a waxoláshoz használt 
eszközök tisztításához. Egyszerűen 
használható, és kifejezetten a 
waxmelegítők, spatulák és egyéb 
felületekről történő anyagmaradványok 
eltávolítására készült.
Kiszerelés: 500 ml

Cleaning spray created to keep waxing 
tools clean. Easy to use and specifically 
designed to remove any residues  from 
paraffin and wax heaters, spatulas and 
other surfaces. 
Available sizes: 250 - 500 ml / 8.45 - 16.9 
us fl. Oz

Wax eszköztisztító
Wax equipment Cleaner
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Italwax Solo
termékcsalád

5151

Otthoni szőrtelenítő termékek
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Italwax Solo otthoni szőrtelenítő termékek 
Home Depilation Products Line Italwax Solo

Az Italwax Solo család kifejezetten az otthoni waxolási eljárásokhoz 
került megalkotásra. Világszerte nagyra értékelik és ajánlják a 
szépségápolási szakemberek: az Italwax sokéves professzionális 
kozmetikai iparban szerzett tapasztalatának eredményét kínálják, 
olyan termékek széles választékával, melyek magas színvonalú 
eredményeket biztosítanak, biztonságos használat mellett.
Az Italwax Solo termékcsalád zászlóshajója a Glowax készlet, az 
első all-in-one készlet az otthoni szőrtelenítéshez, csillogó film wax 
granulátummal.
Az Italwax Solo termékcsalád tagjai:
- Waxmelegítő: ultrakompakt waxmelegítő az Italwax film 
waxokhoz, 100%-ban olasz gyártmány;
- Utántöltő család: eltávolítható alumíniumkapszulák és spatulák 
választéka;
- Cukorpaszta: speciális formula, lágy és erős változatban, 
cukorpasztázási eljárásokhoz;
- Elektromos görgős szett: A szett patronos wax melegítőt 
tartalmaz a nagy területek (lábak és karok) szőrtelenítéséhez.
Az Italwax Solo termékcsalád biztos eredményeket nyújt otthon!

The Italwax Solo line was specifically created for waxing procedures 
at home. Highly appreciated and recommended by beauty 
professionals around the world because is the result Italwax’ multi-
year experience in the professional cosmetics industry and includes 
a great range of products which provide the same excellent results 
as in the beauty salon and are safe to use.
The flagship product of the Italwax Solo line is the Glowax kit, the 
first all-in-one kit for at-home depilation procedures with glowy film 
wax in granules.
The Italwax Solo line includes:
- Wax heater: ultra-compact wax heater created to be used with 
Italwax hot film waxes, 100% made in Italy;
- Refill line: a range of removable aluminium capsules and spatulas 
in two different sizes;
- Sugar Paste: a special formula available in “soft” and “strong” 
consistencies for sugaring procedures;
- Electrical roll-on kit: a kit including a cartridge wax heater for 
depilation procedures on large areas (legs and arms).
Italwax Solo line is the guarantee of salon quality results at home!

Kiszerelés: granulátum tasak 100 g, 400 g  
Product forms: granules sack 100 g, 400 g / 0,22 e 0,88 l

Glowax - Cseresznyés-rószaszínű, csillogó film wax

Csillogó rózsaszín film wax kifejezetten kicsi, érzékeny területeken, 
például arc és hónalj szőrtelenítéséhez.
A legfinomabb szintetikus polimereken alapuló wax hatékonyan fogja 
meg és távolítja el a rövid és durva szőrszálakat, a bőr károsítása nélkül. 
Professzionális és otthoni alkalmazásra is megfelelő.
Szilárdulási idő 6-10 másodperc.

Glowax - Cherry pink glowy film wax 

Sparkly hot pink film wax specifically created for hair removal procedures 
on small delicate areas such as face and armpits. 
Based on the finest synthetic polymers, this wax effectively traps and 
removes even short and coarse hairs without damaging the skin. 
Suitable for both professional and domestic use. 
Setting time up 6-10 seconds.
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Nézze meg az oktató videót!
Watch the video tutorial! 

italwax.com/glowax-tutorial
Az Italwax Solo Glowax Kit egy innovatív arc wax kezelési eljárás, 
mely egyaránt alkalmas otthoni és professzionális használatra. Az 
Italwax Solo Glowax készlet mindent tartalmaz, ami az otthoni vagy 
a professzionális kezeléshez szükséges.
A készletben található waxmelegítő 100%-ban olasz gyártmány, 
és ultrakompakt mérete (13 x 9 cm) igazi előnyt jelent a kiszállást 
végző kozmetikusok számára.
A készlet tartalma: 1 waxmelegítő, 1 tápkábel, 1 kivehető 
alumíniumkapszula (a waxmelegítőben elhelyezve), 2 csomag 
granulátum formátumú film wax, 2 tasak kozmetikai talkum, 1 
flakon előápoló gél, 1 flakon utóápoló emulzió szőrnövekedést 
gátló hatással, 20 db eldobható, közepes méretű faspatula, 10 db 
eldobható, közepes méretű faspatula szemöldök formázásához, 1 
db használati útmutató, 2 tasak waxmelegítő tisztítókendő.

Glowax szett 

Italwax Solo otthoni szőrtelenítő termékek
Home Depilation Products Line Italwax Solo

Glowax Kit - Face waxing kit with glowy film wax

Italwax Solo Glowax Kit is an innovative concept for face waxing 
procedures, suitable for both at home and professional use. Italwax 
Solo Glowax Kit is an all-in-one kit including all the necessary 
products or professional treatments at home.  
The wax heater included in the kit is 100% made in Italy and its 
ultracompact size (13 x 9 cm) represents a real perk for beauticians 
on the go, brow bars and hairdresser shops. 
The kit contains: 1 wax heater with power cord, 1 removable 
aluminium capsule (already inserted in the wax heater), 2 bags 
of film wax in granules, 2 sachets of cosmetic talcum powder, 1 
bottle of “pre wax gel”, 1 bottle of “after wax emulsion retardant 
effect”, 20 disposable wooden spatulas “medium”, 10 disposable 
wooden spatulas “eyebrows”, 1 instruction leaflet, 2 sachets of 
“wax warmer cleaning wipes”.

Kiszerelés: granulátum tasak 100 g, 400 g  
Product forms: granules sack 100 g, 400 g / 0,22 e 0,88 l
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“Kivehető” alumíniumkaps-
zula

Elengedhetetlen tartozék az 
Italwax waxmelegítő használatához 
(önmagában vagy az Italwax Glowax 
készlet részeként vásárolható meg). 
Könnyű váltani egyik waxról a másikra. 
A doboz 5 kapszulát tartalmaz.

Fa spatulák waxoláshoz

Eldobható fa spatulák, kétféle 
méretben: ’Eyebrows’: ideális a 
szemöldök formázásábhoz, ’Medium’ 
a felső ajak feletti rész, a pajesz és 
az áll szőrtelenítéséhez. A doboz 50 
eldobható spatulát tartalmaz. 

“Removable” aluminun 
capsules

Essential accessory to use the Italwax 
wax heater (purchased alone or as 
part of the Italwax Glowax Kit). Handy 
also to easily switch from one wax to 
another. The box contains 5 capsules.

Wooden Waxing Spatulas

Disposable wooden spatulas available 
in two different sizes: “eyebrows”, 
ideal for eyebrows shaping and 
“medium”, perfect for upper lip, 
sideburns and chin. The box contains 
50 disposable spatulas.  

Waxmelegítő, kivehető kapszulával

Ultrakompakt waxmelegítő, specifikusan az Italwax film wax termékekhez. 
Italwax logó gravírozással. A melegítési hőmérséklet automatikusan kb. 40 
fokra van állítva, a biztonságos működéshez kivehető alumíniumkapszula 
használata szükséges (1 kapszula már a waxmelegítőben található).
Ez a készülék 100%-ban olasz gyártmányú. Kis méretének (13 x 9 
cm) köszönhetően tökéletes választás otthoni gyors  kezelésekhez, 
kozmetikusoknak kiszálláskor.

Wax heater with removable capsule

Ultra-compact wax heater specifically designed to be used with the 
Italwax film wax range and engraved with the Italwax logo. Heating 
temperature is automatically set at about 40 degrees and requires the 
use of the removable aluminum capsule to work safely (1 capsule is 
already placed inside the wax heater). 
This device is 100% Made in Italy and thanks to its small size (13 x 9 
cm) represents the perfect choice for at home express treatments, 
beauticians on the go, hairdresser salons and brow bars.

Italwax Solo otthoni szőrtelenítő termékek
Home Depilation Products Line Italwax Solo



LÁGY textúrájú cukorpaszta

Otthoni cukorpasztás kezeléshez. Víz, cukor és kukoricakeményítő 
alapú speciális formula, a nemkívánt szőrszálak eltávolítására, 
melynek használatával a bőr puha és sima lesz kezelést követően. A 
LÁGY állag különösen hasznos a csíkkal történő szőrtelenítéses 
technika esetén. Összetételénél fogva az Italwax Solo cukorpaszta 
gyorsan felmelegíthető mikrohullámú sütőben vagy vízfürdőben.
A doboz tartalma: 1 cukorpaszta tégely (180 g), 2 faspatula 
waxoláshoz, 5 szőrtelenítő csík, használati utasítás.

ERŐS textúrájú cukorpaszta

Otthoni cukorpasztás kezeléshez. Egyedülálló, víz, cukor és 
kukoricakeményítő alapú összetétele hatékonyan távolítja el a nem 
kívánt szőrszálakat a bőr károsítása nélkül. Az ERŐS állag különösen 
hasznos a manuális szőrtelenítési technika esetén. A különféle 
állagok eléréséhez nagyon könnyű összekeverni a LÁGY textúrájú 
cukorpasztával.
A doboz tartalma: 1 cukorpaszta tégely (180 g), 2 faspatula 
waxoláshoz, használati utasítás.
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Italwax Solo otthoni szőrtelenítő termékek
Home Depilation Products Line Italwax Solo

Sugar Paste for depilation “SOFT” texture

Created for sugaring procedures at home. Special formula, based on 
water, sugar and corn starch to remove all unwanted hairs, leaving 
the skin soft and smooth after the treatment. The SOFT consistency 
is particularly indicated for hair removal with the strip technique. 
Due to its unique composition, the Italwax Solo Sugar Pasta can be 
heated very quickly in a microwave or a water bath. 
  
The box includes: 1 sugar paste jar (180 g), 2 wooden waxing 
spatulas, 5 waxing strips, instruction leaflet.

Sugar Paste for depilation “STRONG” texture

Created for sugaring procedures at home. Its unique formulation, 
based on water, sugar and corn starch effectively removes 
all unwanted hairs without damaging the skin. The STRONG 
consistency is particularly indicated for hair removal with the manual 
technique. To obtain different consistencies, you can easily mix it 
with the SOFT texture sugar paste. 
  
The box includes: 1 sugar paste jar (180 g), 2 wooden waxing 
spatulas, instruction leaflet.



56

Vásároljon online
www.pierrewax.hu 


