
Depilačný vosk Wonder Wax 

 
Už vás nebaví každodenné holenie nepoddajných chĺpkov, či používanie 
krémov, ktoré majú neraz veľmi nevábnu vôňu? Vyskúšajte vosk Wonder 
Wax, ktorý vás hravo zbaví nechcených chĺpkov na nohách, v 
podpazuší, v oblasti bikín a dokonca aj na tvári. 
Revolučná Wonder Wax vytvára mäkkú, pružnú vrstvu, ktorá priľne k 
chĺpkom, nie však k pokožke. Strhávanie vosku preto nie je tak bolestivé 
a pokožka po ňom nie je zbytočne podráždená. 
Depilácia s prípravkom Wonder wax je naozaj jednoduchá. Presvedčte 
sa samy! 
Návod na použitie: 

 Nahrejte vosk v hrnčeku v mikrovlnke na cca 2 minúty, aby získal 
textúru podobnú medu. 

 Očistite všetky nečistoty na koži, odmastite pokožku od bežných 
denných prípravkov (krémy, telové mlieka a pod) a pokožku 
dokonale osušte. 

 Naneste špachtľou tenkú, rovnomernú vrstvu rozpusteného vosku 
na pokožku. Na okraji naneste vosku väčšie množstvo, od ktorého 
budete po utuhnutí začínať úchopom. Počas aplikácie dbajte na 
dobrú priľnavosť vosku k pokožke. 

 Počkajte asi 1 minútu, kým vosk neschladne. 
 Jednou rukou napnite pokožku a druhou rukou rýchlym pohybom 

zlúpnite vosk. 
 Po depilácii použite priložené obrúsky, ktorými odstránite zvyšky 

vosku a zároveň ošetríte, upokojíte a vyživíte pokožku. 

 
Upozornenie: 

 
Pred prvým použitím vosku, otestujte na malej časti vašej kože reakciu 
na produkt. Nepoužívajte vosk na citlivú a podráždenú pokožku. Depilácii 
neopakujte skôr ako za 24 hodín. Zabráňte kontaktu s očami. V prípade 
zasiahnutia očí okamžite dôkladne prepláchnite veľkým množstvom vody 
po dobu najmenej 10 minút. Udržujte mimo dosahu detí! 
Balenie obsahuje 3x veľký aplikátor, 3x malý aplikátor, 141 g vosku 
Wonder Wax v nádobke, upokojujúce obrúsky, návod 
Zloženie: glyceryl-Rosina, PEG-3 dyzinát, rosin, parafín, etylén, VA 
kopolymér, tokoferol, vôňa 

 

 



Depilační vosk Wonder Wax 

 

Už vás nebaví každodenní holení nepoddajných chloupků či používání 
krémů, které mají často velmi nevábnou vůni? Vyzkoušejte vosk Wonder 
Wax, který vás hravě zbaví nechtěných chloupků na nohou, v podpaží, v 
oblasti bikin a dokonce i na tváři. 
Revoluční Wonder Wax vytváří měkkou, pružnou vrstvu, která přilne k 
chloupkům, ne však k pokožce. Strhávání vosku proto není tak bolestivé 
a pokožka po něm není zbytečně podrážděná. 
Depilace s přípravkem Wonder wax je opravdu jednoduchá. Přesvědčte 
se samy! 
Návod k použití: 
 

 Nahřejte vosk v hrníčku v mikrovlnce na cca 2 minuty, aby získal 
texturu podobnou medu. 

 Očistěte veškeré nečistoty na kůži, odmastěte pokožku od běžných 
denních přípravků (krémy, tělová mléka apod.) a pokožku dokonale 
osušte. 

 Naneste špachtlí tenkou, rovnoměrnou vrstvu rozpuštěného vosku 
na pokožku. Na okraji naneste vosku větší množství, od kterého 
budete po utuhnutí začínat úchopem. Během aplikace dbejte na 
dobrou přilnavost vosku k pokožce. 

 Počkejte asi 1 minutu, než vosk zchladne. 

 Jednou rukou napněte pokožku a druhou rukou rychlým pohybem 
sloupněte vosk. 

 Po depilaci použijte přiložené ubrousky, kterými odstraníte zbytky 
vosku a zároveň ošetříte, zklidníte a vyživíte pokožku. 

 
Upozornění: 
 
 
Před prvním použitím vosku, otestujte na malé části vaší kůže reakci na 
produkt. Nepoužívejte vosk na citlivou a podrážděnou pokožku. Depilaci 
neopakujte dříve než za 24 hodin. Zabraňte kontaktu s očima. V případě 
zasažení očí okamžitě důkladně propláchněte velkým množstvím vody 
po dobu nejméně 10 minut. Udržujte mimo dosah dětí! Balení obsahuje 
3x velký aplikátor, 3x malý aplikátor, 141 g vosku Wonder Wax v 
nádobce, uklidňující ubrousky, návod 
Složení: glyceryl-rosina, PEG-3 dyzinát, rosin, parafín, ethylen, VA 
kopolymer, tokoferol, vůně 
 


