Sykurvax fyrir allan líkamann
Vaxið fyrir allan líkamann er eingöngu búið til úr sykri og vatni.
Vaxið inniheldur engin aukaefni og hentar því sérstaklega vel fyrir
viðkvæma húð. Einstök formúla sem gefur mjög góðan árangur.
250gr.
Vörunúmer: 410096

Sykurvax fyrir bikinísvæðið
Vaxið fyrir bikinísvæðið gerir upplifunina eins sársaukalitla og
mögulegt er. Calendula ilmkjarnaolíu er bætt við sykurvaxið til að
róa húðina ásamt því að hafa bakteríudrepandi og bólgueyðandi
eiginleika. 200gr.
Vörunúmer: 410102

Sykurvax fyrir andlitshár
Vaxið fyrir andlitshár gerir upplifunina eins sársaukalitla og
mögulegt er. Lavender ilmkjarnaolíu er bætt við sykurvaxið til að
róa húðina ásamt því að hafa bólgueyðandi eiginleika. 200gr.
Vörunúmer: 410119

Sykurvax fyrir fótleggi
Vaxið fyrir fótleggi inniheldur eina af okkar uppáhalds
ilmkjarnaolíum – rósaber! Rósaber hefur ótal marga kosti og er því
tilvalið fyrir fætur þar sem eiginleikar þess eru meðal annars að
næra húðina. 200gr.
Vörunúmer: 410096

Sykurvax fyrir handakrika
Vaxið fyrir handakrika inniheldur lemongrass ilmkjarnaolíu sem
gefur ekki eingöngu ferska lykt heldur hefur einnig
bakteríudrepandi eiginleika. 200gr.
Vörunúmer: 410126

Pure Fine Talk
Púður sem dregur úr raka húðarinnar og hentar á alla líkamshluta.
Púðrið hefur engin áhrif á gæði sykurvaxsins þegar það er borið á.
Púðrið er laust við títandíoxíð og kolefni sem er oft að finna í
sambærilegum vörum. Þar sem vaxið er vatnsleysanlegt er
mikilvægt að svæðið sem vaxið er sett á sé alveg þurrt og laust við
allan raka, krem eða olíur og er púðrið besta leiðin til að þurrka
húðina.
Vörunúmer: 410218

Soothing Mist
Róandi úði til að nota eftir vaxmeðferð sem fjarlægir allar leifar af
vaxinu og á sama tíma nærir húðina með mildum og góðum ilm.
Úðinn inniheldur aðeins 3 náttúruleg innihaldsefni sem þjóna öll
ákveðnum tilgangi. Vatn sem leysir upp vaxið, nornahesli (e.
Witch Hazel) sem hefur bólgueyðandi áhrif og dregur úr ertingu í
húðinni og bergamot sem hefur einnig bólgueyðandi áhrif, nærir
húðina, róar hugann og dregur úr streitu.
Vörunúmer: 410201

