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Marcas privadas de clientes

Cera profissional
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Perfil da empresa

As ceras depilatórias Italwax constituem uma vasta gama de ceras para 
depilação profissional. Os produtos Italwax, criados e desenvolvidos 
pela empresa Filo Bianco srl (Itália), atendem às mais altas exigências 
de profissionais e clientes graças a um laboratório interno e à supervisão 
rigorosa de especialistas altamente qualificados da Italwax. Usando resina 
de pinho natural purificada ou resina sintética hipoalergénica, Filo Bianco 
S.r.l. fabrica produtos que atendem aos mais altos padrões europeus. 

A ambiciosa equipa da Italwax está em constante evolução, desenvolvendo 
e lançando no mercado novos tipos de ceras e tratamentos para 
procedimentos de depilação. O árduo trabalho em equipa permite-nos 
surpreender constantemente os nossos clientes com novos produtos. A 
excelente qualidade da cera garante o resultado perfeito do procedimento 
com os produtos Italwax.

Os produtos da Italwax há anos mantêm a credibilidade constante dos 
cosmetologistas, pois são ceras de altíssima qualidade, que removem pelos 
indesejáveis   com eficácia, não causam irritação na pele e possuem cores e 
aromas agradáveis. A nossa principal missão é a satisfação do cliente, por 
isso, nós esforçamo-nos para criar produtos que removem pelos indesejáveis   
de forma eficaz com rapidez e o mínimo de dor. É por isso que apresentamos 
a linha exclusiva de ceras lipossolúveis FLEX com uma fórmula inovadora 
“não pegajosa”. Remove perfeitamente todos os tipos de pelos, sem puxar 
a pele, aumentando o conforto da cliente durante o procedimento. 

A rica variedade de ceras Film Wax permite que o profissional escolha 
a cera perfeita para o cliente. Esta cera elástica e cremosa trabalha a 
baixa temperatura e seca rapidamente. As pérolas de cera permitem ao 
profissional saber exatamente a quantidade necessária para o procedimento. 
A cera Top Line garante a máxima delicadeza nas peles mais sensíveis. A 
pasta de açúcar merece atenção especial: um produto que conquistou 
uma parte significativa do mercado de depilação e cujas vendas estão a 
crescer fortemente. A Italwax produz uma pasta de açúcar 100% natural, 
absolutamente transparente e altamente refinada para uso profissional e 
não contém ácido cítrico. Uma ampla gama de tratamentos pré e pós-
depilação completa a linha Italwax de todos os salões de beleza; extra 
delicados, limpam e preparam para a depilação, removem resíduos de cera, 
acalmam e nutrem a epiderme, com efeito calmante. A equipa da Italwax 
está em constante comunicação com os especialistas do setor, garantindo 
assim um excelente atendimento ao cliente. Um reconhecimento de 
excelência por parte dos profissionais é dado pela ampla distribuição da 
marca Italwax, exportada de Itália para mais de 64 países no mundo. 

Junte-se à família profissional Italwax hoje - descubra o mundo da 
depilação sem dor ou esforço e explore novos horizontes connosco!

A qualidade dos produtos de remoção 

de pelo da Italwax é garantida com 

certificação BPF (Boas

Práticas de Fabrico).

Usamos apenas matérias-primas de alta 

qualidade e cada lote é testado antes de 

sair do laboratório

interno. Métodos de teste altamente 

precisos, atitude responsável e 

seguimento dos regulamentos da UE 

permitem-nos fabricar um dos melhores 

produtos de depilação do mundo com 

a marca “Italwax”, bem como as marcas 

comerciais privadas dos nossos clientes.

“O sucesso é uma consequência e 
não um objetivo”   -  Gustave Flaubert

segue-nos no:   
    

www.italwax.com
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NOVO PRODUTO

Cera polimérica sintética de última geração, disponível em roll on e 
lata, indicada para remover o pelo muito curto que volta a crescer logo 
depois de cortar.
A inovadora composição da cera permite remover os pelos com apenas 
um milímetro de comprimento e, se bem utilizada, até os mais grossos. 
Os roll on não permitem que a cera escorra em nenhuma posição.

A cera sintética Film Wax Top Line foi criada para peles mais sensíveis, 
sujeitas a reações alérgicas. Embalada numa nova bolsa com fecho de 
correr que protege o produto do pó e de elementos externos. 

A cera de polímero sintético de alta qualidade (SP Wax) destina-se 
principalmente à depilação em áreas delicadas (biquíni, rosto, axilas). 
A cera é totalmente isenta de resina de pinheiro e não causa alergias.
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Cera de altíssima qualidade à base de polímeros sintéticos (SP Wax) criada especificamente para 
a depilação em áreas delicadas (biquíni, rosto, axilas). A cera é isenta de resina natural de pinho, 
ingrediente que pode causar alergias. Possui um baixo ponto de fusão (38 ° C). Cera extra-
flexível, não parte durante a remoção e não deixa fios durante a aplicação. Indicado para remover 
pelos de qualquer espessura e comprimento. É aplicada com espátula independente da direção 
do crescimento do pelo e removida sem o uso de bandas. 

A cera quente Top Line é indicada para peles sensíveis que são facilmente suscetíveis a alergias. 
A bolsa vem num novo formato de zíper que protege a cera de poeira e outros elementos.

Formato: saco de 750 g / 26.45 oz. / 1.65 lb.

Film Wax Italwax Top Line
Cera Film Wax sintética indicada para a remoção de pelos em áreas 
delicadas (biquíni, rosto, axilas).

Coral CrystalPink Pearl

NOVO PRODUTO
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Coral Orchid*

Cera morna sintética liposolúvel
Criada para remover pelos de áreas grandes (braços, pernas, costas)

Cera de qualidade premium, com uma composição sintética que exclui qualquer hipótese de haver alergia na pele. 
A composição inovadora da cera permite que até os pelos com um milímetro de comprimento sejam removidos e, se 
usada   corretamente, remove até os mais grososs. 
A fórmula do roll on não permite que a cera escorra em nenhuma posição.

Formato: roll on 100 ml / 3.5 oz e lata 800 ml / 28 oz.
Temperatura de fusão: 37 - 39° C.

* - A cera contém óleos essenciais. 

PearlMagnolia* Argan*

NOVO PRODUTO

segue-nos no:   
    

www.italwax.com
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“Italwax Nirvana” - linha aromática de depilação SPA, com óleo
É uma forma inovadora de remover pelos, um tratamento luxuoso com um cuidado de pele total.
A linha de depilação Aromática Spa “Nirvana” inclui ceras quentes film wax, ceras lipossolúveis, assim como óleos cosméticos especiais para cuidados 
com a pele durante a depilação. O procedimento Aromático Spa abrange várias etapas. Em cada etapa, certos produtos são usados e complementam-
se perfeitamente, fornecendo cuidados de pele amplos. Acenda a vela aromática antes do processo. Esta incrível vela é feita de óleo natural sólido. 
Quando aquecida, a vela derrete gradualmente e transforma-se num óleo líquido quente com o incrível aroma de sândalo ou lavanda. Um aroma 
requintado enche lentamente o salão de beleza, trazendo emoções positivas e ajudando a relaxar.

• Aplique o óleo pré-depilatório na pele, previamente limpa e preparada, com leves movimentos de massagem antes da remoção do pelo. O óleo cosmético natural fornece 
cuidados com a pele suave, remove perfeitamente a secura e descamação e restaura o tom da pele. O aroma sensual do óleo essencial favorece o estado geral do corpo, alivia a 
tensão e o stress e tem um efeito relaxante.

• O próximo passo é a depilação. Ceras lipossolúveis ou film wax, são aplicadas sobre o óleo pré-depilatório. A espátula desliza de forma suave na superfície da pele e a cera remove 
perfeitamente pelos curtos e grossos em qualquer zona. A cera, enquanto aplicada sobre o óleo, aumenta o seu efeito nutritivo e curativo. A combinação de aromas de óleos 
essenciais contribui para um maior relaxamento.

• No final do processo, o óleo quente trata a pele, sendo derramado da vela derretida. A textura sedosa do óleo reveste suavemente a pele, sendo absorvido rapidamente. Restaura 
perfeitamente a pele, deixando-a agradavelmente perfumada. Após este processo, a pele mantém uma suavidade excecional e tem uma aparência bem cuidada.

Depilação Aromática Spa “Nirvana” é a nova palavra em cosmetologia.

Italwax Nirvana
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Óleo de Lavanda/Sândalo pré depilatório
Óleo natural suave, com componentes vegetais naturais, prepara a pele para o 
processo de depilação. Garante fácil aplicação da cera. Nutre e regenera a pele, 
deixando-a suave e bem cuidada após a depilação. Graças ao teor essencial de 
óleo, tem propriedades antissépticas, cicatrizantes e calmantes. O aroma calmante 
transforma a depilação num requintado tratamento de spa.
Formato: 250 ml / 8.45 us fl. oz.

Cera Hot Film de Lavanda/Sândalo Premium SPA
Uma fórmula inovadora de cera sintética com óleo de lavanda ou sândalo para o 
processo de depilação Aromático SPA. A cera é criada para ser usada com óleo pré 
depilatório especificamente para remover pelos em áreas delicadas (axilas, biquíni) 
e também pode ser usada em áreas maiores (pernas, braços, costas). A cera remove 
eficazmente pelos curtos previamente rapados, e o óleo aromático protege e hidrata 
a pele delicada durante o processo e cria um efeito relaxante. A cera aquecida tem 
um aroma acentuado, aumenta o efeito do óleo, o que garante a suavidade da pele
após a depilação.
Formato: saco 1000 g / 2.2 lb

Cera lipossolúvel de Lavanda/Sândalo Premium SPA
Cera morna aromática inovadora para depilação com óleo pré-depilatório. É 
usada para depilar grandes superfícies (pernas, braços). A cera é aplicada com 
espátula e é removida com tiras depilatórias. A cera aquecida tem um aroma 
pronunciado, remove perfeitamente os pelos de qualquer tipo e não deixa a pele 
pegajosa. O óleo aplicado antes da cera aquecida cria um efeito relaxante, tem 
um efeito de cuidado com a pele: suaviza e evita a descamação da pele. A cera é 
especialmente recomendada para peles secas e sensíveis. O resultado é uma pele 
limpa, suave e bem cuidada durante um longo tempo.
Formato: lata 800 ml / 28 oz.

Vela aromática de Lavanda/Sândalo
Vela aromática “Nirvana” é feita de óleo natural sólido. Quando aquecida, a vela 
derrete gradualmente e transforma-se num óleo líquido quente com o incrível 
aroma de Sândalo ou Lavanda. Fragrância requintada que enche lentamente 
o salão de beleza, evocando emoções positivas e ajudando a relaxar. Após 
a depilação, o óleo derretido é aplicado na pele com leves movimentos de 
massagem. A textura sedosa do óleo reveste a pele suavemente, é rapidamente 
absorvido, hidrata-a perfeitamente e deixa um aroma agradável na pele.
Formato: 50 ml / 1.7 us fl. oz.

A linha SPA “Nirvana”apresentada em duas versões diferentes com aroma sensual de Sândalo e Lavanda.
Fragrância requintada que enche lentamente o salão de beleza,

evocando emoções positivas e ajudando a relaxar.

Italwax Nirvana

Linha
Lavanda

Linha
óleo de Sândalo

segue-nos no:   
    

www.italwax.com
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NEW DESIGN

Ameixa
Cera de média espessura com 
dióxido de titânio. 
Como tem uma alta flexibilidade 
não cria estrias. Cera cremosa e 
perfumada com um ligeiro aroma 
a fruta. 
Eficaz para remoção de pelos 
grossos e curtos. Ideal para axilas, 
virilhas e rosto. 
Tempo de secagem: 6-7 segundos.

Rosa Chocolate branco Azulene

Cera quente Film Wax

Cera transparente. 
Aplicada em camada fina, 
removida como película. Como 
tem um período de preparação 
bastante longo permite que 
mesmo o esteticista inexperiente 
aplique cera na área de depilação, 
tenha tempo suficiente para 
corrigir os erros antes da cera 
endurecer. Eficaz na remoção de 
pelos grossos e curtos. Ideal para 
axilas, virilhas e rosto. 
Tempo de secagem 10 – 12 
segundos.

Cera de densidade média com 
dióxido de titânio. 
Devido à alta flexibilidade não 
cria estrias. Não deixa irritação 
ou vermelhidão na pele. Eficaz 
para remoção de pelos grossos 
e curtos. Tem leve aroma de 
baunilha. 
Tempo de secagem 6 - 7 segundos.

Cera transparente. 
Aplicada em camada fina, 
removida como película. Como 
tem um período curto de 
preparação permite que um 
experiente esteticista realize o 
procedimento de depilação num 
curto tempo. Eficaz na remoção de 
pelos grossos e curtos. Ideal para 
axilas, virilhas e rosto. 
Tempo de secagem 3 - 4 segundos.

Para remover o pelo de áreas delicadas (axilas, biquíni, 
rosto)

A cera quente film wax Italwax é a nova 
geração de cera sem bandas.

Devido à adição de componentes específicos, a cera tem 
propriedades e vantagens únicas:
• A Film Wax possui uma temperatura de fusão inferior a 40 a 45 °C
• A Film Wax duplica completamente o relevo da área depilada, apanha 

todos os pelos perto da superfície da pele, o que permite remover pelos 
em áreas difíceis na primeira tentativa

• Aplicada numa camada fina usando a espátula, independentemente da 
direção do crescimento do pelo

• A aplicação não quebra durante a remoção
• A Film Wax adere apenas aos pelos, mas não na pele, reduzindo a dor e 

a irritação da pele durante o procedimento
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Natural
Cera transparente com uma 
fórmula delicada especial para 
zonas sensíveis. 
A cera segue as curvas do corpo, 
capta facilmente o pelo curto e 
grosso nas superfícies irregulares. 
Durante a aplicação, a temperatura 
da cera é muito baixa, o que a 
torna ideal para peles sensíveis em 
áreas delicadas. 
Tempo de secagem: 6-10 
segundos.

• Devido ao longo efeito de aquecimento (5-12 segundos) a Film Wax 
prepara bem a pele, apanha pelos curtos e grossos e só depois endurece

• A Film Wax é removida como uma película, depila todos os pelos desde 
a raiz, não deixa pelos quebrados, irritação e vermelhidão

• O número de aplicações na área tratada é 3 vezes menor em comparação 
com a cera quente tradicional

• Reduz significativamente o tempo do processo de depilação
• Em comparação com a cera quente clássica o seu uso é 38% mais 

económico  

Formato do produto: sacos de pérolas de 500g e 1000g / 1,1 lb e 
2,2 lb

Para homem
Composição única de cera para homens 
feita especialmente para depilação 
masculina, proporciona o máximo de 
aderência da cera aos pelos grossos 
dos homens. A cera garante o arranque 
de 100% dos pelos indesejados com 
apenas uma aplicação e o mínimo 
de dor durante o procedimento. Não 
danifica a pele. Aplica-se com a espátula 
sem controlo da direção do crescimento 
do pelo. Adapta-se perfeitamente à 
depilação de penugem no rosto e no 
pescoço, para a correção de barba, 
bigode, sobrancelhas, cabelo. Tempo 
de secagem 6-10 segundos

segue-nos no:   
    

www.italwax.com
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Cera esplêndida de cor dourada para procedimentos luxuosos de 
depilação. Graças à sua composição especial, Italwax Full Body 
Wax funciona perfeitamente com o óleo pré-depilatório Italwax Full 
Body Oil que protege a pele durante a depilação, deixando-a macia 
e sedosa após a depilação. 

O Cera Ful Body Italwax distingue-se pela sua suavidade extra e 
flexibilidade, sendo ótima para utilizar em todo o corpo. Remove-
se como uma película e nunca quebra. A cera não deixa a pele 
pegajosa. Remove os pelos previamente rapados de forma eficaz e 
indolor em qualquer parte do corpo. 

A cera é hipoalergénica, não contém ingredientes que possam 
causar alergias ou irritações e é perfeitamente adequada para as 
peles mais sensíveis.

Edição deluxe Italwax Full Body Wax. 
Graças à sua fórmula especial, garante a 
eliminação dos pelos indesejáveis   de todo 
o corpo, incluindo as zonas mais delicadas.

Formato: cera em saco de 1000 g / 2.2 lb
óleo de 250 ml / 8.45 us fl. oz.

Italwax Full Body Wax
Film wax e  
Óleo pré depilatório
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NO PAIN, NO REDNESS 
EXTRA DELICATE FORMULA

WITHOUT
HAIR REMOVAL

13

A inovadora fórmula de cera “Selfie” é apresentada sem resina e criada especificamente para remover pelos indesejados na pele do rosto sensível.
O complexo de óleos naturais na composição da cera ampara o seu efeito no rosto, cria uma proteção máxima e conforto extra durante a 
depilação.  A cera não queima e não lesa a pele delicada, não deixa vermelhidão nem na pele fina e sensível. 
Tempo de secagem é de + 38 ° C.

Cera Hot Film delicada 
para o rosto com 
complexos de óleo.

Perfeita para:
- sobrancelhas
- buço
- patilhas / área temporal

Formato: 500g / 1.1 lb

Italwax Selfie
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Italwax Selfie

segue-nos no:   
    

www.italwax.com
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CAMADA DE GORDURA SUB CUTÂNEA

DERME

EPIDERME

Porque escolher
a Film Wax?

Italwax Film Wax é a nova geração de ceras depilatórias quentes. A Film 
Wax, em comparação com as ceras quentes tradicionais, é mais elástica, 
flexível, tem uma temperatura de fusão mais baixa e adere melhor aos 
pelos indesejáveis.

Porque escolher a Film Wax? 
• Baixas temperaturas: a cera Italwax derrete a 41 ° C, temperatura muito 

semelhante à do corpo, evitando assim queimaduras.
• Ao contrário de outras ceras, Film Wax adere apenas ao pelo e não à 

pele. Isso reduz o desconforto e a dor durante a depilação. Esse recurso 
é muito importante para a remoção dos pelos faciais, pois a tensão 
excessiva da pele causa rugas prematuras.

• A Film Wax endurece rapidamente e acelera o procedimento, mas 
permanece elástica mesmo depois de sólida. A cera, portanto, não 
quebra no momento em que é removida.

• A Film Wax é aplicada independentemente da direção do crescimento 
do pelo. A cera remove os pelos pela raiz graças à sua fixação forte, 
independentemente da direção em que é aplicada.

• A elasticidade da Film Wax permite aderir a todas as curvas do corpo e 
remove todos os pelos das zonas delicadas com 100% de eficácia numa 
única aplicação.

• A cera Italwax Film Wax é aplicada numa camada fina, reduzindo o 
consumo de cera.

Porque usar a Film Wax apenas para o 
rosto, a área do biquíni e o peito? 
O pelo consiste numa parte visível que fica acima da pele e numa parte 
inferior que é chamada de folículo ou raiz. Existem até 5 milhões de 
folículos capazes de produzir diferentes fios de pelo no corpo humano, 
estes são divididos em dois tipos: fios de lã (comumente chamados de 
penugem) e fios terminais. A maior parte dos pelos que recobrem o 
corpo humano são pequenos e incolores, são chamados de fios de lã 

e ajudam a regular a temperatura corporal. A raiz dos fios de lã está 
localizada próxima à superfície e possui um bulbo reduzido. Os pelos em 
áreas como couro cabeludo, sobrancelhas, cílios, barba, axilas, tronco e 
linha do biquíni são mais grossos, mais longos e mais pigmentados e são 
chamados de pelos terminais. O seu bulbo está localizado muito mais 
fundo na pele e maior do que o velo. 

Os fios terminais são extraídos exclusivamente com Film Wax. A 
aplicação da cera forma uma película fina na superfície da pele que se 
solidifica em 4-10 segundos. Nesse período, a pele aquece, os poros 
dilatam e os pelos ficam mais macios e elásticos. É mais fácil remover o 
pelo com a raiz sem quebrá-lo se o poro estiver aberto e o músculo do 
poro relaxado. A eficácia da depilação é melhor se usar hot film wax nos 
pelos terminais. 
O conhecimento da estrutura do pelo e das etapas do seu crescimento 
é necessário para que o profissional faça uma abordagem correta da 
depilação e escolha a cera e os métodos adequados para o procedimento.

Guarda o vídeo tutorial do nosso canal:

    http://youtube.italwax.com/

FIO DE LÃ

Bulbo

Bulbo
Raíz

PELO TERMINAL

DERME

EPIDERME

CAMADA DE GORDURA SUB CUTÂNEA
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Proce d i m e n to  de  dep i l ação  com 
F i lm  Wax  I t a lwax : 
1. Pré-aqueça a cera numa temperatura de 40 - 45 ° C.
2. Trate a área de depilação com uma loção pré depilatória de Aloè 
contendo álcool para desengordurar a pele e remover resíduos de 
produtos cosméticos.
Aplicar uma fina camada de cera com a espátula, independentemente da 
direção de crescimento do pelo mas em direção a si. Deixe um pequeno 
lóbulo de cera levantado para facilitar a remoção (para as axilas, faça de 
uma vez só).
ATENÇÃO - Não tenha pressa durante a aplicação e pressione a espátula 
com cuidado e firmeza.
3. A cera endurece em 4-10 segundos. Durante este tempo a cera irá 
apanhar completamente todos os pelos (estará pronta quando não 
estiver pegajosa ao tocar).
4. Estique a pele na direção oposta à remoção, remova a cera com um 
movimento rápido para longe de si mas paralelo à pele.
5. Repita o procedimento na próxima área.
6. Quando a depilação estiver completa, trate a pele com um produto 
Italwax refrescante e calmante sem óleo, como o gel Cooling ou a 
emulsão Orchid.

Erros frequentes:
• A cera estende-se como caramelo e é difícil removê-la. 

Razão: não há tempo suficiente para endurecer a cera. 
O que fazer: coloque um pouco de pó de talco na cera, espere 2-3 
segundos e retire.

 
• Após a remoção da cera, restaram alguns pelos. 

Razão: a cera foi aplicada superficialmente, não pressionando a 
espátula na pele, por isso o pelo não entrou na camada da cera. 
O que fazer: aplique a cera na pele com o restante pelo, fixe bem a 
cera mais densa pressionando uma espátula na área a depilar. 

• A cera não endurece. 
Razão: camada muito espessa de cera como na depilação com cera 
quente clássica. 
O que fazer: espalhar cuidadosamente numa grande superfície. Na 
próxima vez aplique uma camada mais fina de cera. 

• Os cantos da aplicação de cera permanecem na pele após a 
remoção. 
Razão: Aplicação desigual de cera. 
O que fazer: aplique uma camada uniforme no meio e nos cantos. 

segue-nos no:   
    

www.italwax.com
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Cera lipossolúvel 
Flex
Criada para a depilação em grandes áreas (braços, 
pernas, costas)

Mistura perfeita de resinas 
naturais com novos componentes 
inovadores.

A cera Italwax Flex tem uma flexibilidade muito alta, é aplicada numa 
camada fina com a espátula (ou roll on) em áreas maiores. Depois de 
solidificada, forma uma fina película sobre a pele que agarra todos os 
pelos (principalmente se trabalhar com a espátula) garantindo uma 
aderência firme à banda depilatória.

• A cera FLEX remove 100% dos pelos, sem quebra
• A cera FLEX não deixa uma sensação pegajosa na pele
• A cera FLEX reduz significativamente a dor do processo de depilação
• A cera FLEX é adequada para todos os tipos de pelo, de fino a 

grosso

Framboesa*

Água Marinha

Âmbar

Vinho

Óleo de Rosa*

Algas
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Oud

Tipo especial de cera, criada para depilar 
pelos grossos e fortes. Tem um aroma arábico 
sensual.
Remove até pelos muito grossos, curtos 
e escuros. A composição aromática, com 
essência da resina da árvore Oud, proporciona 
um forte efeito relaxante e alivia o stress.
A cera OUD é usada para depilação durante o 
SPA e aromaterapia.

A temperatura de fusão da cera FLEX é de + 37 
+ 39 °C.

Formato:
roll on 100 ml / 3.5 oz 
lata 400 ml e 800 ml / 14 oz e 28 oz

* A cera contém óleos essenciais.

segue-nos no:   
    

www.italwax.com
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Azulene

Mel Aloé Vera

Natural

Cera clássica 
lipossolúvel
Usadas na depilação de grandes áreas (braços, 
pernas, costas)

Ceras transparentes

Criadas para a remoção de pelos finos e claros, de grande aderência, 
aplicadas em camadas finas removem os pelos eficazmente. 

Temperatura de fusão: 40°C.

Formato: 
roll on 100 ml / 3.5 oz 
lata 400 ml e 800 ml / 14 oz e 28 oz
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Cera clássica 
lipossolúvel
Usadas na depilação de grandes áreas (braços, 
pernas, costas)

Criada para remover pelos de espessura média, contém Dióxido de 
Titânio para melhor aderência da cera aos pelos. Semitransparente e 
claramente visível quando espalhada na pele.

Temperatura de fusão: 40 °C.

* Cera perfumada

Formato: 
roll on 100 ml / 3.5 oz 
lata 400 ml e 800 ml / 14 oz e 28 oz

Coco* Óxido de Zinco

Chocolate Branco* Banana* 

Cera de densidade média

segue-nos no:   
    

www.italwax.com
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Cera clássica 
lipossolúvel
Usadas na depilação de grandes áreas (braços, 
pernas, costas)

Cera de alta densidade

Particularmente eficaz para remover pelos curtos e grossos. 
Alto teor de dióxido de titânio. 
Aderência avançada.

Temperatura de fusão: 40 °C.

* Cera perfumada

Formato: 
roll on 100 ml / 3.5 oz 
lata 400 ml e 800 ml / 14 oz e 28 oz

Morango* Rosa

Limão Oliva
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Procedimento de remoção de pelos 
com ceras lipossolúveis Italwax 

1. Pré-aqueça a cera no aparelho até à temperatura de 40°C.
2. Trate a pele da área a depilar com loção pré-depilatória.
3. Mantendo o cartucho dentro do aparelho de cera, passe o cartucho 

com a cera pré-aquecida ao longo da banda de depilação. Certifique-
se de que a cera está quente o suficiente.

4. Aplique a cera na área da pele tratada na direção do crescimento do 
pelo.

5. Aplique a banda mantendo a sua extremidade com uma área livre de 
cera.

6. Pressione cuidadosamente contra a pele.
7. Enquanto segura a extremidade livre da banda, remova-a com 

um movimento rápido na direção contra o crescimento do pelo e 
paralelamente à pele.

8. Repita o procedimento na área seguinte. Não aplique cera na mesma 
área mais de duas vezes.

9. Ao concluir o procedimento, remova os resíduos de cera com uma 
loção pós-depilatória.

Erros mais comuns durante a depilação 
com ceras lipossolúveis:
1. Aplicação incorreta contra a direção do crescimento do pelo e 

remoção incorreta ao longo da direção do crescimento do pelo, o 
que resulta na falha na remoção dos pelos. 

2. Puxar a faixa perpendicularmente à pele leva ao aparecimento de 
hematomas. 

3. A aplicação múltipla de cera na mesma área leva a danos na 
camada superior da epiderme. 

Contra-indicações:
Doenças agudas e crónicas da pele no local de depilação.
Varizes no local do procedimento.

segue-nos no:   
    

www.italwax.com
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Pasta de açúcar

Sugar Paste é um produto novo, 
absolutamente hipoalergénico, 
criado de acordo com a receita 
tradicional “nada extra”: apenas 
açúcares comestíveis e amido de 
milho.

A Sugar Paste Ultra Soft tem uma consistência 
muito suave.
É adequada para depilação em estação fria 
em grandes superfícies (braços, pernas), 
especialmente nas áreas de pele seca. A cera 
de açúcar é confortável para utilizar na técnica 
de bandas e espátula. Pode ser usada sem pré-
aquecimento.

Pasta de açúcar Ultra Soft

Pasta de densidade média. 
Criada para trabalhar em instalações quentes, 
usada para depilação nas áreas da pele 
húmidas e com temperatura elevada.

Pasta de açúcar Strong

Pasta de consistência suave. 
Criada para trabalhar em locais frescos e com 
ar condicionado, usado para grandes áreas 
(pernas, braços), conveniente para o trabalho 
com bandas e espátula.

Pasta de açúcar Soft

A pasta de açúcar hidrosolúvel não contém ácido cítrico – o 
ingrediente que pode causar reações alérgicas.
A pasta tem uma consistência única, muito flexível e macia, mas 
ao mesmo tempo não derrete ou espalha, o que proporciona um 
processo mais conveniente.

Formato:
roll on 150g / 5.3oz
lata 600g e 1200g / 21.16 oz e 42.33 oz



24

Pasta de açúcar Extra 
Strong

Pasta de açúcar 
em roll on

Pasta de alta densidade.
Criada para trabalhar em estação quente, 
em instalações com mau ar condicionado, 
usada para depilação de áreas da pele de 
alta temperatura.

Pasta de açúcar em roll 
on – a cera tem uma 
consistência muito suave, 
pode ser aquecida a uma 
temperatura máxima de 
37ºC. Aplicada em roll on 
contra o crescimento do 
pelo. A cera é removida 
com a ajuda de bandas na 
direção do crescimento. É 
recomendada para uso em 
grandes superfícies (braços 
e pernas) e também para 
usar em casa

Pasta de açúcar com 
Aloé Vera

Pasta de açúcar com 
Própolis e Mel

Linha Orgânica:
Pasta de açúcar para depilação com extratos naturais 

A linha «Organic» utiliza a cera de açúcar com componentes 
naturais para o cuidado da pele. O efeito hidratante da Aloé Vera 
que regenera e recupera a ação da própolis e do mel, transforma 
a depilação num tratamento sofisticado de SPA para clientes 
exigentes. A cera de açúcar é fácil de aquecer no micro-ondas.

Formato: lata 750 g / 26.45 oz

Cera com consistência densa e muito flexível. 
Adequada à técnica manual. Inclui extrato 
de Aloé Vera conhecido como um bom 
componente hidratante. Cera com Aloé Vera 
que remove perfeitamente pelos curtos e 
grossos, especialmente em áreas delicadas.
A pele fica hidratada e suave. O efeito é 
duradouro por 4 semanas.

A cera tem uma consistência macia. Destina-
se à técnica de bandas. A cera é rapidamente 
aquecida no micro-ondas. Remove o pelo 
eficientemente nas grandes áreas (braços  e 
pernas). Composição da cera inclui própolis e 
extratos de mel que cuidam da pele durante a 
depilação, proporcionam regeneração e efeito 
nutritivo, também tem um aroma agradável e 
delicado.

segue-nos no:   
    

www.italwax.com
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SCRUB SEA - Dedicado ao cuidado dos pés
 
Elaborado com sal marinho.
“Sea” é um exfoliante eficaz, perfeito para pedicure. As partículas abrasivas 
do sal marinho são grandes o suficiente para exfoliar áreas de pele mais 
espessas e também os calcanhares, lutando contra os calos. O sal marinho 
também possui propriedades antibacterianas, antifúngicas e antivirais 
naturais, tornando o exfoliante com sal uma boa escolha para os seus pés. 
O complexo de óleos naturais nutre e suaviza a pele, dando-lhe um brilho 
saudável.

SCRUB TROPIC - Dedicado ao cuidado do corpo
Elaborado com partículas abrasivas de casca de coco.
“Tropic” é um exfoliante de consistência delicada e emulsionante indicado 
para os cuidados com o corpo. Contém pequenas partículas exfoliantes de 
casca de coco que ajudam a remover suavemente as células mortas da pele, 
restaurando um brilho saudável e vibrante à pele. Este exfoliante calmante 
tem um aroma convidativo e vai deixar a pele macia e aveludada.

LOÇÃO TROPIC - Dedicada ao cuidado da pele
Loção ativa. Graças à composição enriquecida com Monoi de Tahiti, hidrata 
perfeitamente a pele e inibe a sua descamação. Graças ao teor de óleo de 
semente de jojoba, nutre profundamente a pele e deixa um aroma adocicado.

Os exfoliantes Italwax Miraveda são feitos com óleos naturais de alta qualidade e contém 
componentes abrasivos totalmente naturais. Purificam maravilhosamente a pele, removem 
as células queratinizadas, contribuem para a renovação, hidratação e nutrição intensas da 
pele. O uso regular de produtos Miraveda tornará a sua pele macia, flexível e radiante. A 
exfoliação é a parte relaxante e revitalizante dos melhores procedimentos de manicure ou 
pedicure e a exfoliação da pele é um ponto essencial para prevenir pelos encravados entre 
uma depilação e a próxima.

Miraveda Italwax é uma linha de exfoliantes e loções corporais 
criada para uso profissional e para o cuidado da pele em casa

As loções Italwax Miraveda, elaboradas com óleos naturais de primeira qualidade, são esplêndidos tratamentos para a pele das mãos, pés e corpo. 
Graças aos componentes hidratantes e nutritivos, as loções alisam e amaciam perfeitamente a pele, eliminando a pele áspera, seca e descamada. A 
textura leve da loção permite uma rápida absorção sem deixar uma sensação oleosa na pele. Graças aos cosméticos Italwax Miraveda, a pele adquire 
uma aparência saudável e bem cuidada.

Formato: exfoliantes 250 - 500 ml / 8.45 - 16.9 us fl.oz. - loções 250 ml / 8.45 us fl.oz.  

Italwax Miraveda
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Exfoliante ALMOND & CITRUS: à base de óleo de coco
Os químicos da Italwax criaram uma fórmula incrivelmente nutritiva à base de óleo de coco sólido 100% 
natural. O óleo de coco natural tem uma textura firme, mas amolece facilmente na pele à temperatura de 
36,6 °C. O óleo de coco é conhecido pelas suas propriedades hidratantes, nutritivas, anti inflamatórias, 
antibacterianas e cicatrizantes.

O óleo de coco presente na composição do exfoliante penetra na pele, proporcionando um efeito muito 
delicado.

Pode ser utilizado em massagens, manicure SPA, pedicure SPA, parafinoterapia, ligaduras. Também 
recomendado para uso doméstico.

ALMOND SCRUB - Dedicado ao cuidado das mãos
Elaborado com óleo de coco sólido 100% natural e óleo de amêndoa. 
“Almond” é um exfoliante delicado para manicure. Minúsculas partículas de sal 
marinho e açúcar limpam e removem a poluição da superfície da pele. Graças ao óleo 
de amêndoas doces na composição, o exfoliante é carregado com vitaminas e minerais 
naturais. As suas qualidades restauradoras, antioxidantes e nutritivas são ideais para 
o tratamento da pele. Apresenta uma mistura de óleo de coco, óleo de jojoba e 
manteiga de karité para estimular a regeneração e produzir efeito antioxidante.

LOÇÃO DE AMÊNDOAS - Dedicada ao cuidado da pele
Loção hidratante. O óleo de amêndoas doces como ingrediente ativo 
fornece cuidados restauradores, antioxidantes e nutritivos para o tratamento 
da pele. Ideal para pele de mãos excessivamente secas e castigadas pelo 
tempo. Se for usado regularmente, descomprime e uniformiza o tom da pele.

CITRUS SCRUB - Dedicado ao cuidado das mãos
Elaborado com óleo de coco sólido 100% natural e óleo de casca 
de limão. “Citrus” é um exfoliante suave para manicure. As partículas de 
cana-de-açúcar, por serem menos abrasivas, podem ser utilizadas em áreas 
sensíveis, como a palma das mãos. Os óleos essenciais cítricos tonificam a 
pele. A exfoliação hidrata e nutre profundamente graças ao óleo de coco, 
manteiga de karité e óleo de semente de jojoba.

LOÇÃO CITRUS - Dedicada ao cuidado da pele
Maravilhosa loção. Os óleos essenciais cítricos tonificam a pele. Restaura o 
brilho, suavizando irregularidades e pode eliminar pequenas imperfeições. A 
loção é absorvida rapidamente, sem efeito gorduroso. O óleo de casca de 
limão proporciona um aroma fresco, que permanece na pele.

Como usar
Aplique a quantidade 
necessária de exfoliante na pele 
húmida e espere de 10 a 20 
segundos para que amoleça, 
depois distribua com uma leve 
massagem. Enxague com água 
morna. Se quiser aquecer o 
exfoliante mais rapidamente, 
coloque a embalagem sobre 
água morna corrente.

Italwax Miraveda

segue-nos no:   
    

www.italwax.com
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Tratamento 
pré depilatório
3. Talco cosmético

4. Loção pré depilatória Aloé

5. Gel pré depilatório

6. Loção em espuma pré depilatória de Baunilha

7. Loção em espuma pré depilatória de Lima Top Line

8.   Óleo pré depilatório Italwax Nirvana Sândalo

9.   Óleo pré depilatório Italwax Nirvana Lavanda 
 

10. Óleo pré depilatório Italwax Full Body Oil

Tratamento
pós depilatório
11. Loção pós depilatória Laranja

12. Óleo pós depilatório Menta

13. Óleo pós depilatório Limão

14. Loção pós depilatória Azulene 

15. Gel refrescante pós depilatório

16. Óleo pós depilatório Top Line 
        “Argan” 

17. Emulsão pós depilatória 
         retardante “Orquídea Branca” 

18.  Água frutada pós depilatória 
        “Citrus”

Tratamento pelos 
encravados
1. Loção concentrada

2. Active Paste

segue-nos no:   
    

www.italwax.com



• EEC: AUSTRIA BELGIUM BULGARIA CZECH REPUBLIC CIPRO CROATIA DENMARK ESTONIA FRANCE GERMANY GREECE 
HUNGARY LATVIA LITHUANIA MALTA NETHERLANDS POLAND PORTUGAL ROMANIA SLOVAKIA SLOVENIA SPAIN SWEDEN 
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TURKEY UKRAINE UNITED KINGDOM URUGUAY USA VIRGIN ISLANDS UK

Sede legal:
Via Monte Bianco, 17

20833 Giussano (MB) - ITALY

Tel. +39 0362 31 40 29

info@italwax.it

Filo Bianco S.r.l. 

está presente em 64 países no mundo
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