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Harsen met het PhD waxsysteem
Harsen met het PhD waxsysteem
PhD is een waxsysteem dat 100% hygiënisch in gebruik is dankzij de unieke
wegwerpapplicatoren. Op dit moment is het PhD waxsysteem het enige dat
voldoet aan de strenge hygiëne-eisen van de Anboscode van de
schoonheidsspecialist.

PhD is veilig omdat het gebruik maakt van wegwerpapplicatoren die
voorkomen dat het waxsysteem vervuild wordt met huidschilfers, oude hars of
kleine bloedingen.

PhD harsen is geen definitieve vorm van ontharen. Gemiddeld wordt het groeiproces na 4
à 5 weken weer zichtbaar. Het voordeel van regelmatig harsen is dat de haren lichter van
kleur worden en de haarzakjes kunnen verdwijnen zodat er minder haargroei is.

PhD wax is een plakkende wax die niet opdroogt tijdens het afkoelen. Het is dus geen race
tegen de klok om u goed te harsen. Zo kan er in alle rust worden gewerkt, wat uw huid ten
goede komt. De wax is hypoallergeen en wordt zelfs door de gevoelige huid erg goed
verdragen. Als u twijfelt of uw huid geschikt is voor de wax van PhD kunt u een afspraak maken om dit te controleren.
Ondanks dat er een steeds grotere aanbod van ontharingsmethoden op de markt komt, blijft harsen de meest
betrouwbare methode.
Harsen word al sinds de oudheid gedaan. De oude Egyptenaren gebruikten al een dikke op honing lijkende pasta
gebaseerd op suiker, citroensap en zonnebloemolie. Tegenwoordig wordt een laagje warme hars op de huid gesmeerd.
De harsmethode wordt gebruikt voor zowel het gezicht als op andere delen van het lichaam. De haren hechten zich aan
de warme hars en vervolgens wordt het geheel in één vakkundige handbeweging verwijderd. Men krijgt geen last van
stugge of snelle haargroei.
Het resultaat is een gladde huid gedurende enkele weken.
100% veilig harsen
Dat kan met het meest hygiënische harssysteem, PhD. Het nieuwe PhD harssysteem is uniek door zijn hygiënische
wegwerpapplicatoren. Het voordeel van de applicatoren is dat het harssysteem niet vervuild kan worden door gebruikte
hars. Op dit moment is het PhD systeem het enige systeem dat aan de strenge hygiëne-eisen van de Anbos Code van
de Schoonheidsspecialist voldoet.

Hoe wordt de huid tijdens het harsen besmet?
Besmetting van de huid tijdens de behandeling wordt meestal veroorzaakt door:
Contact met huidschilfers;
Bloedinkjes;
Huidverbranding;
Vervuild harssysteem

Waarom is het PhD harssysteem veilig?
Geen contact met huidschilfers door een gesloten systeem;
Geen contact met bloed doordat de applicator niet met gebruikte hars in aanraking komt;
Hygiënisch verpakte wegwerpapplicatoren;
Wegwerpspatels.
100% veilig en hygiënisch harsen volgens de Anbos Code van de Schoonheidsspecialist

