
 
 

Ceară pentru depilare Wonder Wax 

Te-ai săturat să radi firele de păr indisciplinate în fiecare zi sau să le folosești 

creme care au uneori un miros foarte neatrăgător? Încercați ceara Wonder 

Ceară care scapă jucăuș de părul nedorit de pe picioare, v 

axile, in zona bikinilor si chiar si pe fata. 

Revoluționarul Wonder Wax creează un strat moale, flexibil, care aderă 

la păr, dar nu la piele. Prin urmare, scoaterea cerii nu este atât de dureroasă 

iar pielea nu este iritată inutil după ea. 

Depilarea cu ceară Wonder este foarte simplă. Convinge 

singur! 

Manual: 

 Încinge ceara în cană în cuptorul cu microunde pentru aproximativ 2 minute pentru a o 

obține 

 textură asemănătoare mierii. 

 Curățați toată murdăria de pe piele, degresați pielea din normal 

 preparatele zilnice (creme, lotiuni de corp etc.) si pielea 

 se usucă complet. 

 Aplicați un strat subțire și uniform de ceară topită cu o spatulă 

 pe piele. Pe margine, aplica o cantitate mai mare de ceara, din care 

 vei începe cu mânerul după ce s-a solidificat. Aveți grijă în timpul aplicării 

 buna aderenta a cearii la piele. 

 Așteptați aproximativ 1 minut pentru ca ceara să se răcească. 

 Folosește o mână pentru a întinde pielea și cealaltă mână cu o mișcare rapidă 

 desprindeți ceara. 

 După depilare, folosiți șervețelele incluse pentru a îndepărta reziduurile 

 ceara si in acelasi timp trateaza, calmeaza si hraneste pielea. 

 

Înștiințare: 

Înainte de a utiliza ceara pentru prima dată, testați reacția pe o mică parte a pielii 

per produs. Nu utilizați ceara pe pielea sensibilă și iritată. Depilare 

nu repetați înainte de 24 de ore. Evita contactul cu ochii. In caz 

în cazul contactului cu ochii, clătiți imediat bine cu apă din abundență 

timp de cel puțin 10 minute. A nu se lăsa la îndemâna copiilor! 

Pachetul contine 3 x aplicator mare, 3 x aplicator mic, 141 g ceara 



 
 

Wonder Wax într-un recipient, șervețele calmante, instrucțiuni 

Compoziție: gliceril-colofoniu, dizinat PEG-3, colofoniu, parafină, etilenă, VA 

copolimer, tocoferol, aromă 

 

 

 


