
PROFESJONALNE PRODUKTY 
DO DEPILACJI





2

3

7

9

11

13

15

17

21

23

25

27

znajdź nas:   
    

www.italwax.com

PROFIL FIRMY

NOWE PRODUKTY

LINIA NIRVANA – DEPILACJA AROMATYCZNE SPA

WOSK NA CIEPŁO HOT FILM

ITALWAX FULL BODY WAX

WOSK GORĄCY ITALWAX SELFIE

DLACZEGO WARTO UŻYWAĆ WOSKU NA CIEPŁO HOT FILM?

WOSKI ROZPUSZCZALNE W TŁUSZCZACH LIPOSOLUBLE FLEX

KLASYCZNE ROZPUSZCZALNE W TŁUSZCZACH WOSKI DO STOSOWANIA NA CIEPŁO

PASTA CUKROWA

PEELINGI I LOTIONY MIRAVEDA

TERAPIA NA WRASTAJĄCE WŁOSKI / PRODUKTY PRZED WOSKOWANIEM / 

PRODUKTY PO WOSKOWANIU



1

Produkcja pod marką prywatną

Profesjonalne woski
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Profil firmy

Woski depilujące Italwax to pełna linia profesjonalnych produktów w woskiem 
do zabiegów woskowania. Produkty Italwax, stworzone i wyprodukowane 
przez włoskiego producenta Filo Bianco S.r.l. spełniają najwyższe wymagania 
profesjonalistów i użytkowników końcowych dzięki temu, że są opracowane 
we własnym laboratorium i pod ścisłym nadzorem wysoko wykwalifikowanych 
specjalistów Italwax. Filo Bianco S.r.l. stosuje do produkcji oczyszczoną 
naturalną żywicę sosnową oraz hipoalergiczną żywicę syntetyczną, dzięki czemu 
produkty spełniają najwyższe europejskie standardy. 

Ambitny zespół Italwax nieustannie udoskonala swoje produkty, opracowuje 
i wprowadza na rynek nowe rodzaje wosku i zabiegów woskowania. Dzięki 
ciężkiej pracy zespołowej możemy stale wprowadzać nowe produkty 
zgodne z oczekiwaniami naszych klientów. Wyjątkowa, wysoka jakość wosku 
gwarantuje doskonały efekt zabiegu z użyciem produktów Italwax. Produkty 
Italwax od wielu lat utrzymują stałą wiarygodną opinię kosmetologów jako 
woski najwyższej jakości, które skutecznie usuwają niechciane owłosienie, nie 
powodują podrażnień skóry, mają przyjemne kolory i zapachy. Naszą główną 
misją jest zadowolenie klientów, dlatego w Italwax staramy się tworzyć produkty, 
które skutecznie usuwają niechciane owłosienie, szybko i przy minimalnym bólu. 
Właśnie dlatego prezentujemy luksusową linię produktów FLEX Liposoluble 
Wax z innowacyjną formułą „nielepkiego” wosku. Doskonale usuwa wszystkie 
rodzaje włosów, nie ciągnąc skóry, jednocześnie zwiększając wygodę klienta w 
trakcie zabiegu. 

Asortyment produktów z woskiem Italwax Hot Film pozwala profesjonalistom 
na wybór idealnego wosku dla klienta. Ten elastyczny w niskiej temperaturze i 
kremowy wosk zapewnia idealny przebieg zabiegu. Forma wosku w pastylkach 
umożliwia profesjonalistom dokładne odmierzenie ilości wosku potrzebnego 
do zabiegu. Najwyższej jakości hipoalergiczny twardy wosk gwarantuje brak 
podrażnień podczas woskowania klientów o wrażliwej skórze. 

Pasta cukrowa zasługuje na szczególną uwagę jako szybko rozwijający się 
segment rynku depilacji. Italwax produkuje w 100% naturalną, absolutnie 
przezroczystą, wysoko rafinowaną pastę cukrową Sugar Paste do profesjonalnego 
użytku, która nie zawiera kwasu cytrynowego. Szeroka gama produktów do 
zabiegów woskowania Przed i Po będzie stanowić doskonałe uzupełnienie linii 
Italwax w Twoim salonie kosmetycznym. Wyjątkowo delikatne zabiegi na skórę 
Italwax delikatnie oczyszczają i przygotowują skórę do zabiegu woskowania, a 
po zabiegu delikatnie usuwają resztki wosku oraz nawilżają i łagodzą skórę, aby 
zmniejszyć dyskomfort. Podążając za aktualnymi trendami i reagując na zmiany 
na rynku produktów do woskowania, zespół Italwax stale udoskonala receptury 
swoich produktów i utrzymuje komunikację ze specjalistami, aby zapewnić 
doskonałą obsługę klientów. O uznaniu przez profesjonalistów doskonałości 
produktów Italwax świadczy ich szeroka dystrybucja – marka jest eksportowana 
z Włoch do ponad 64 krajów na całym świecie. 

Dołącz do rodziny profesjonalistów Italwax już dziś – odkryj świat bezbolesnego 
i bezproblemowego woskowania i poznawaj z nami nowe możliwości!
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Jakość produktów do usuwania 

włosów Italwax jest gwarantowana 

certyfikatem GMP (Good Manufacturing 

Practice). Używamy tylko najwyższej 

jakości surowców i testujemy 

każdą przychodzącą i wychodzącą 

partię w naszym wewnętrznym 

laboratorium. Bardzo precyzyjne 

testy, odpowiedzialne podejście i 

przestrzeganie przepisów UE pozwalają 

nam produkować jeden z najlepszych 

produktów do usuwania włosów na 

świecie pod naszą marką „Italwax” i 

markami prywatnymi naszych klientów.

„Sukces jest rezultatem i nie może 
być celem”. - Gustave Flaubert
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NOWE PRODUKTY

Najnowsza formuła syntetycznego wosku polimerowego Italwax Top Line 
w rolkach i puszkach została stworzona w celu usuwania bardzo krótkich 
włosów, które pozostają po goleniu.
Innowacyjna kompozycja wosku pozwala usunąć bardzo krótkie włosy o 
długości 1 mm, a przy prawidłowym zastosowaniu nawet bardzo sztywne 
włosy.
Wosk w rolkach nie wycieka w żadnej pozycji.

Gorący wosk z żywicy syntetycznej Wosk Italwax Top Line został 
opracowany dla skóry wrażliwej, skłonnej do alergii. Zapakowany jest w 
torebkę ziplock, chroniącą wosk przed zabrudzeniem.

Najwyższej jakości syntetyczny wosk polimerowy (SP Wax) przeznaczony 
jest do usuwania włosów na delikatnych obszarach (bikini, twarz, pod 
pachami).
Wosk nie zawiera naturalnej żywicy sosnowej i nie powoduje alergii.
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Najwyższej jakości syntetyczny wosk polimerowy (SP Wax) przeznaczony jest do usuwania 
włosów na delikatnych obszarach (bikini, twarzy, pod pachami). Wosk nie zawiera naturalnej 
żywicy sosnowej. Nie powoduje alergii. Wosk niskotemperaturowy (+ 38 ° C). Wosk jest 
wyjątkowo elastyczny, aplikacja wosku jest prosta, podczas aplikacji nie tworzą się elastyczne 
nici. Nadaje się do usuwania włosów niezależnie od ich grubości i długości. Nakładany jest 
szpatułką bez względu na kierunek wzrostu włosów, usuwany bezpaskowo.

Gorący wosk z żywicy syntetycznej Wosk Italwax Top Line został opracowany dla skóry 
wrażliwej, skłonnej do alergii. Zapakowany jest w torebkę ziplock, chroniącą wosk przed 
zabrudzeniem.

Film Wosk Italwax Top Line
Stworzony do usuwania włosów na delikatnych obszarach (bikini, twarz, pachy)

Koralowiec KryształRóżowa perła

NOWE PRODUKTY

Rozmiary produktu: worek z granulatem 750 g / 26.45 oz. / 1.65 lb.
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Koralowiec Orchidea*

Syntetyczne ciepłe woski rozpuszczalne w tłuszczach
Stworzony do usuwania włosów na dużych obszarach (ręce, nogi, plecy)

Wosk klasy premium ma skład syntetyczny, nie wywołuje reakcji alergicznych na wrażliwej skórze.
Innowacyjna formuła wosku pozwala uchwycić bardzo krótkie włosy o długości 1 mm, a przy prawidłowym 
stosowaniu usuwają nawet bardzo sztywne włosy po goleniu.
Wosk w rolce nie wycieka w żadnej pozycji.

Postacie produktu: rolka 100 ml / 3.5 oz i puszki 800 ml / 28 oz
Temperatura topnienia 37 - 39 ° C.

* - Wosk zawiera olejek eteryczny. 

PerłaMagnolia* Argan*

NOWE PRODUKTY
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Aromatyczna depilacja SPA olejem „Italwax Nirvana”
to innowacyjny sposób na usunięcie włosów, luksusowy zabieg z całkowitą pielęgnacją skóry.
Linia do depilacji Aromatic Spa Italwax Nirvana zawiera gorące i ciepłe woski, a także specjalne olejki kosmetyczne do pielęgnacji skóry podczas zabiegu 
usuwania włosów. Aromatyczna procedura Spa składa się z kilku etapów. Na każdym etapie stosowane są określone produkty, które doskonale się 
uzupełniają i zapewniają kompleksową pielęgnację skóry. Zapal świeczkę aromatyczną przed zabiegiem. Ta niesamowita świeca wykonana jest z litego 
naturalnego oleju. Po podgrzaniu świeca stopniowo topi się i zamienia w ciepły płynny olej z niesamowitym aromatem drzewa sandałowego lub lawendy. 
Znakomity aromat powoli wypełnia salon kosmetyczny, przynosząc pozytywne emocje i pomagając się zrelaksować.

• Przed depilacją nałóż olej na uprzednio oczyszczoną i przygotowaną skórę lekkimi ruchami masującymi. Naturalny olejek kosmetyczny zapewnia delikatną pielęgnację skóry, 
doskonale usuwa suchość i łuszczenie, przywraca koloryt skóry. Zmysłowy aromat olejków eterycznych korzystnie wpływa na ogólny stan ciała, łagodzi napięcie i stres oraz działa 
relaksująco.

• Kolejnym krokiem jest depilacja. Podgrzany ciepły lub gorący wosk nakłada się bezpośrednio na naoliwioną skórę. Szpatułka gładko przesuwa się po powierzchni skóry, a wosk 
doskonale usuwa krótkie i szorstkie włosy w każdej strefie. Wosk, nakładany na olej, poprawia jego działanie odżywcze i lecznicze. Połączenie aromatów olejków eterycznych 
przyczynia się do dalszego relaksu.

• Pod koniec zabiegu zastosuj ciepły olej, wylany ze stopionej świecy. Jedwabista konsystencja olejku delikatnie otula skórę, szybko się wchłaniając. Doskonale odnawia skórę, 
pozostawiając ją przyjemnie perfumowaną.

   Po tym zabiegu skóra przez długi czas zachowuje wyjątkową gładkość i ma zadbany wygląd.

Aromatyczna depilacja Spa „Italwax Nirvana” to nowe słowo w kosmetologii.

Italwax Nirvana
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Linia
Lawendowa

Linia z drzewa 
Sandałowego

Olejek lawendowy/ z drzewa sandałowego do stosowania przed depilacją
Lekki, naturalny olejek, wykonany na bazie składników ziołowych, delikatnie 
przygotowuje skórę do zabiegu woskowania. Gwarantuje łatwą aplikację wosku. 
Odżywia i regeneruje skórę, pozostawiając ją jedwabistą i zadbaną po zabiegu 
depilacji. Dzięki zawartości olejku, ma właściwości antyseptyczne, lecznicze i 
uspokajające. Relaksujący zapach zamienia woskowanie w wykwintny zabieg SPA.  
Pojemność opakowania: 250 ml / 8.45 us fl. oz.

Premium SPA gorący wosk filmowy lawendowy / o zapachu drzewa sandałowego
Innowacyjna formuła syntetycznego wosku z olejkiem lawendowym lub z olejkiem 
z drzewa sandałowego, do aromatycznego zabiegu woskowania SPA. Wosk został 
stworzony do stosowania z olejkiem przeddepilacyjnym, zwłaszcza do usuwania 
włosków w delikatnych miejscach (pachy, bikini), jak również do stosowania na 
większych powierzchniach skóry (nogi, ramiona, plecy). Wosk skutecznie usuwa 
krótkie, wcześniej ogolone włosy, a aromatyczny olejek chroni i nawilża delikatną 
skórę podczas zabiegu, dając efekt relaksu. Rozgrzany wosk wydziela silny aromat, 
wzmacnia efekt działania olejku pielęgnacyjnego, który zapewnia gładkość i miękkość 
skóry po zabiegu woskowania. 
Pojemność opakowania: torebka granulatu 1000 g / 2.2 lb

Premium SPA gorący wosk lawendowy / o zapachu drzewa sandałowego
Innowacyjny, aromatyczny, ciepły wosk do depilacji, z olejkiem do stosowania 
przed depilacją. Stosowany do woskowania większych powierzchni skóry (nóg, 
ramion). Należy nałożyć wosk szpatułką i usunąć go za pomocą pasków do 
depilacji. Rozgrzany wosk wydziela silny aromat, doskonale usuwa wszelkiego 
rodzaju włoski i nie pozostawia klejącej się skóry. Olejek nakładany przed 
rozgrzanym woskiem działa relaksująco, ma działanie pielęgnacyjne: zmiękcza 
i wygładza skórę, zapobiega jej wiotczeniu. Wosk jest szczególnie polecany dla 
skóry suchej i wrażliwej. Efektem zabiegu jest długotrwale czysta, gładka i zadbana 
skóra. Pojemność opakowania: puszka 800 ml / 28 oz.

Aromatyczna świeca o zapachu lawendy / drzewa sandałowego
Aromatyczna Świeca “Nirvana” wykonana jest ze stałego, naturalnego oleju. 
Po podgrzaniu, świeca stopniowo topi się, stając się ciepłym, płynnym olejkiem 
o niezwykłym aromacie drzewa sandałowego lub lawendy. Wykwintny zapach 
powoli wypełnia salon piękności, wywołując pozytywne emocje i uczucie relaksu. 
Po usunięciu włosków, roztopiony olejek nakłada się na skórę, wmasowując go 
lekkimi, okrężnymi ruchami. Jedwabista konsystencja olejku delikatnie otula skórę, 
szybko się wchłaniając, doskonale ją nawilża, pozostawiając przyjemny aromat na 
skórze. Pojemność opakowania: 50 ml / 1.7 us fl. oz.

Linia SPA „Italwax Nirvana” została opracowana w dwóch różnych wersjach, o zmysłowym aromacie 
drzewa sandałowego i lawendy.

Wykwintne perfumy powoli wypełniają salon kosmetyczny, przynosząc pozytywne emocje 
i pomagając się zrelaksować.

znajdź nas:   
    

www.italwax.com

Italwax Nirvana
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NEW DESIGN

Śliwka
Wosk o średniej gęstości 
z dwutlenkiem tytanu. 
Charakteryzuje się wysoką 
plastycznością i nie tworzy 
ciągnących się nitek. Kremowy, 
pachnący wosk o delikatnym 
owocowym aromacie. Skuteczny 
w usuwaniu krótkich i twardych 
włosów. Idealnie nadaje się do 
usuwania włosów z pach, okolic 
bikini i twarzy. 
Czas twardnienia 6-7 sekund.

Róża Biała czekolada Azulen

Hot Film Wax Italwax

Wosk transparentny Transparent 
Film Nakładany cienką warstwą, 
usuwany jako warstwa. 
Charakteryzuje się dosyć długim 
czasem twardnienia dzięki czemu 
nawet początkująca kosmetyczka 
może skorygować drobne błędy 
popełnione podczas nakładania 
wosku, zanim wosk w pełni 
zastygnie. Skuteczny w usuwaniu 
krótkich i twardych włosów. 
Idealnie nadaje się do usuwania 
włosów z pach, okolic bikini i 
twarzy. 
Czas twardnienia 10-12 sekund. 

Wosk o średniej gęstości 
z dwutlenkiem tytanu. 
Charakteryzuje się wysoką 
plastycznością, nie tworzy 
ciągnących się nitek. Nie zostawia 
podrażnień ani zaczerwienień. 
Skuteczny w usuwaniu krótkich i 
twardych włosów. Ma delikatny 
aromat waniliowy. 
Czas twardnienia 6-7 sekund.

Wosk transparentny Transparent 
Film Nakładany cienką warstwą, 
usuwany jako warstwa. 
Charakteryzuje się krótkim 
czasem twardnienia, dzięki czemu 
doświadczona kosmetyczka może 
przeprowadzić zabieg depilacji w 
bardzo krótkim czasie. 
Skuteczny w usuwaniu krótkich i 
twardych włosów. Idealnie nadaje 
się do usuwania włosów z pach, 
okolic bikini i twarzy. 
Czas twardnienia 3-4 sekundy.

Do depilacji delikatnych obszarów (pachy, obszar bikini, 
twarz)

Film Wax Italwax to nowa generacja 
wosków do depilacji bezpaskowej. 

Dzięki dodaniu konkretnych składników wosk ma wyjątkowe 
właściwości i zalety:
• Film Wax ma niższą temperaturę topnienia 40-45°C
• Film Wax zapewnia całkowite pokrycie depilowanego obszaru, pokrywa 

wszystkie włosy blisko powierzchni skóry, co pozwala na usuwanie włosów 
z trudno dostępnych miejsc za pierwszym razem 

• Nakładany cienką warstwą za pomocą szpatułki niezależnie od kierunku 
wzrostu włosów

• Nałożona warstwa wosku Film Wax nie łamie się w trakcie usuwania
• Film Wax przykleja się tylko do włosów, a nie do skóry, co zmniejsza ból i 

podrażnienie skóry w trakcie zabiegu
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Naturalny
Transparentny wosk ze specjalną 
delikatną formułą dla obszarów 
wrażliwych. Wosk podąża za 
krzywiznami ciała i łatwo chwyta 
krótkie i twarde włosy na 
nierównych powierzchniach. W 
trakcie nakładania temperatura 
wosku jest bardzo niska, dzięki 
czemu jest idealny do wrażliwej 
skóry w delikatnych obszarach. 
Czas twardnienia 6-10 sekund.

• Wosk Film Wax wolniej twardnieje (5-12 sekund), dzięki czemu rozgrzewa 
skórę i umożliwia usunięcie nawet krótkich i twardych włosów

• Film Wax jest usuwany jako warstwa, depiluje wszystkie włosy z korzeniami, 
nie pozostawia połamanych włosów, podrażnień ani zaczerwienień

• Liczba aplikacji na obszar poddawany zabiegowi jest 3 razy mniejsza w 
porównaniu z tradycyjnym gorącym woskiem

• Znacznie skraca czas zabiegu depilacji
• O 38% bardziej ekonomiczny w użyciu, w porównaniu do klasycznego 

gorącego wosku 
 
Rozmiary produktu: worek z granulatem 500 g i 1000 g / 1,1 lb i 2,2 lb

znajdź nas:   
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Pour Homme
Unikalna kompozycja wosku do 
depilacji dla mężczyzn, stworzona 
specjalnie do męskiej depilacji. 
Zapewnia maksymalną przyczepność 
wosku do grubych męskich włosów. 
Wosk łatwo usuwa 100% niechcianych 
włosów już po jednej aplikacji przy 
minimalnym bólu w trakcie zabiegu. Nie 
powoduje uszkodzeń skóry. Nakładany 
za pomocą szpatułki, niezależnie od 
kierunku wzrostu włosów. Idealnie 
nadaje się do trwałego usuwania 
włosów z twarzy i szyi, do kształtowania 
brody, wąsów, brwi i linii włosów.
Czas twardnienia 6-10 sekund.
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W pełni luksusowa edycja wosku z 
wyjątkową formułą umożliwia usuwanie 
niechcianego owłosienia z całego ciała, w 
tym również z delikatnych obszarów.

Pojemność opakowania:
torebka granulatu 1000 g / 2.2 lb

Butelka olejku 250 ml / 8.45 us fl.oz.

Wosk do luksusowego zabiegu pielęgnacji we wspaniałym, złotym 
kolorze. Dzięki wyjątkowej kompozycji, wosk Full Body stanowi 
doskonały zestaw z olejkiem do ciała, który chroni skórę podczas 
depilacji, pozostawiając ją jedwabistą i zadbaną po zabiegu.
 
Wosk wyróżnia się dodatkową miękkością i plastycznością, co daje 
możliwość aplikacji na większych powierzchniach skóry, na całym ciele. 
Za pomocą specjalnej szpatułki, wosk łatwo nakłada się na większą 
powierzchnię, tworząc elastyczny film. Jest on usuwany jako film i 
nigdy się nie łamie. Wosk nie pozostawia kleistej skóry. Skutecznie 
i bezboleśnie usuwa grube i ogolone wcześniej owłosienie z każdej 
części ciała.

Wosk jest hipoalergiczny, nie zawiera składników, które mogą 
powodować alergie lub podrażnienia, doskonale nadaje się dla skóry 
wrażliwej.

Full body Wosk do całego ciała

Twardy wosk filmowy i olejek
do stosowania przed depilacją



12znajdź nas:   
    

www.italwax.com



4

NO PAIN, NO REDNESS 
EXTRA DELICATE FORMULA

WITHOUT
HAIR REMOVAL

13

Innowacyjna formuła wosku “Selfie” została stworzona specjalnie w celu usunięcia niepożądanego owłosienia na wrażliwej skórze twarzy. 
Wosk “Selfie” nie zawiera żywicy i jest stworzony do usuwania włosków na wrażliwej skórze twarzy.
Kompleks naturalnych olejków w kompozycji woskowej działa na twarz jak poduszki woskowe, zapewniając maksymalną ochronę i dodatkowy komfort 
podczas zabiegu. Wosk nie piecze i nie rani delikatnej skóry, nie pozostawia zaczerwienień, nawet na cienkiej i wrażliwej skórze.
Temperatura aplikacji wosku wynosi + 38 °C.

Delikatny gorący wosk 
filmowy do twarzy z 
kompleksem olejków.

Idealny do:
- brwi
- wąsika
- baczków / okolic skroni

Rozmiary produktu: 500g / 1.1 lb

Italwax Selfie
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Dlaczego warto używać 

wosku na ciepło Film Wax?

Wosk do użycia na ciepło Hot Film to nowa generacja wosków twardych 
przeznaczonych do zabiegów na ciepło. Wosk Hot Film w porównaniu do 
tradycyjnego wosku używanego na ciepło jest bardziej elastyczny, plastyczny, 
ma niższą temperaturę topnienia i lepiej przylega do włosów. 

Dlaczego warto wybrać Italwax?  
• Niższa temperatura: Italwax topi się w temperaturze 41°C, która jest bardzo 

zbliżona do normalnej temperatury ciała, zatem nigdy nie powoduje 
oparzeń skóry.

• W przeciwieństwie do miękkiego wosku, wosk Hot Film przykleja się 
tylko do włosów, a nie do skóry. To zmniejsza dyskomfort i ból podczas 
zabiegu. Ta właściwość jest niezwykle istotna w przypadku woskowania 
twarzy, gdzie nadmierne napięcie skóry może powodować przedwczesne 
powstawanie zmarszczek.

• Wosk Hot Film szybko twardnieje i przyspiesza zabieg, ale pozostaje 
elastyczny nawet po stwardnieniu. Nałożona warstwa nie łamie się w 
trakcie usuwania. 

• Wosk Hot Film jest nakładany niezależnie od kierunku wzrostu włosów. 
Wosk usuwa włosy wraz z korzeniami, dzięki dużej przyczepności do 
włosów, bez względu na to, w którym kierunku się go nałoży. 

• Elastyczny wosk Hot Film podąża za krzywiznami ciała i usuwa wszystkie 
włosy w delikatnych obszarach ze 100% skutecznością w trakcie jednej 
aplikacji. 

• Wosk Italwax Hot Film jest nakładany bardzo cienką warstwą, co zapewnia 
oszczędne zużycie wosku.

Dlaczego wosk Hot Film jest przeznaczony 
tylko do twarzy, bikini, pach i okolicy tułowia?  
Włosy składają się z widocznej części, która znajduje się nad skórą i dolnej 
części, która jest nazywana mieszkiem włosowym lub korzeniem włosa. 
Na ludzkim ciele obecnych jest aż 5 milionów mieszków włosowych zdolnych 
do wytwarzania różnych włosów. Istnieją dwa główne typy włosów. 

Włosy pokrywające ludzkie ciało w większości są małe i bezbarwne. Są to 
włosy meszkowe (typu Vellus) i pomagają regulować temperaturę ciała. 
Korzeń włosa meszkowego znajduje się blisko powierzchni i ma małą cebulkę. 
Natomiast włosy znajdujące się w kilku obszarach, takich jak owłosiona skóra 
głowy, brwi, rzęsy, broda, pachy, tułów i obszar bikini są grubsze, dłuższe, 
mają więcej pigmentu i nazywane są włosami terminalnymi. Cebulka włosa 
terminalnego znajduje się znacznie głębiej w skórze i jest znacznie większa w 
porównaniu do włosów meszkowych. 

Włosy terminalne są usuwane wyłącznie za pomocą wosku Hot Film. Wosk 
Hot Film jest nakładany cienką warstwą na powierzchnię skóry i twardnieje 
w ciągu 4-10 sekund. W tym czasie skóra się ogrzewa, pory się otwierają, a 
włosy stają się bardziej gładkie i miękkie. Dzięki temu łatwiej jest je usunąć 
z korzeniami, nie łamiąc ich, gdy pory są otwarte, a mięśnie przywłosowe 
są rozluźnione. Skuteczność zabiegu jest lepsza, jeśli w obszarach włosów 
terminalnych stosowany jest wosk Hot Film. 

Sprawdź nasze filmy instruktażowe:

 http://youtube.italwax.com/ 

WŁOSY MESZKOWE

Cebulka Włosa

Korzeń WłosaKorzeń Włosa

WŁOSY TERMINALNE

PODSKÓRNA WARSTWA TŁUSZCZU

SKÓRA WŁAŚCIWA

NASKÓREK

PODSKÓRNA WARSTWA TŁUSZCZU

SKÓRA WŁAŚCIWA

NASKÓREK
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Wiedza na temat budowy włosów i etapów ich wzrostu jest niezbędna, aby 
profesjonaliści mogli prawidłowo podejść do zabiegu woskowania i wybrać 
odpowiedni wosk oraz metody usuwania włosów.

Zabieg woskowania za pomocą wosku 
Italwax Film:  
1. Rozgrzej wosk do temperatury pracy 40/45°C
2. Aby odtłuścić skórę i usunąć resztki produktów kosmetycznych, 

przemyj obszar depilacji z użyciem zawierającego alkohol lotionu przed 
woskowaniem Aloe. 

3. Nałóż szpatułką cienką warstwę wosku niezależnie od 
kierunku wzrostu włosa, ale w kierunku do siebie i pozostaw 
mały „płatek”, który później będzie używany jako chwyt (w 
przypadku depilacji pod pachami stosuj w jednej aplikacji).  
UWAGA – Nie spiesz się w trakcie aplikacji, dokładnie naciskaj szpatułkę 
przy użyciu niezbędnej siły.

4. Wosk utwardzi się wciągu 4-10 sekund. W tym czasie wosk całkowicie 
wychwyci wszystkie włosy (gotowy do usunięcia wosk nie powinien 
przyklejać się do dłoni).

5. Rozciągnij skórę w kierunku przeciwnym do odrywania, usuń wosk z 
szybkim ruchem od siebie i równolegle do skóry.

6. Powtórz czynności w następnym obszarze. 
7. Po zakończeniu depilacji należy nałożyć na skórę żel Cooling Gel lub 

emulsję Orchid Emulsion – niezawierające olejów produkty o działaniu 
łagodzącym i chłodzącym.

Typowe błędy:
• Wosk rozciąga się jak karmel i jest trudny do usunięcia.  

Przyczyna: wosk jeszcze nie stwardniał.  
Co należy zrobić: nasyp trochę talku na wosk, odczekaj 2-3 sekundy i 
usuń. 

• Po usunięciu wosku niektóre włosy pozostają.  
Przyczyna: wosk nie był wystarczająco mocno dociskany szpatułką w 
trakcie nakładania i włosy nie były odpowiednio przyczepione.  
Co należy zrobić: nałóż wosk na pozostałe włosy. Dociśnij wosk mocniej, 
dociskając szpatułkę do obszaruusuwania włosów. 

• Wosk nie twardnieje.  
Przyczyna: zbyt gruba warstwa wosku.  
Co należy zrobić: ostrożnie „rozsmaruj” nałożone porcje wosku na 
większej powierzchni. Następnym razem nałóż cieńszą warstwę wosku.  

• Krawędzie nakładania wosku pozostają na skórze po usunięciu. 
Przyczyna: nierówne nakładanie wosku.  
Co zrobić: nałożyć równomierną warstwę wosku w środku i na brzegach. 

znajdź nas:   
    

www.italwax.com
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Rozpuszczalne w 
tłuszczach woski Flex
Opracowany do usuwania owłosienia z dużych obszarów 
(ręce, nogi, plecy)

Idealne połączenie naturalnych 
żywic z innowacyjnymi 
składnikami.

Wosk Italwax Flex ma bardzo wysoką plastyczność i jest nakładany cienką warstwą 
za pomocą szpatułki (lub wałka) na duże powierzchnie. Po stwardnieniu wosk 
tworzy na skórze cienką warstwę, która chwyta wszystkie włosy (szczególnie w 
trakcie pracy z łopatką) i gwarantuje mocną przyczepność do paska do depilacji. 

• Wosk Flex usuwa 100% włosów, bez pękania w trakcie usuwania.
• Wosk Flex nie pozostawia uczucia lepkości na skórze.
• Wosk Flex znacząco zmniejsza ból w trakcie zabiegu depilacji.
• Wosk Flex nadaje się do wszystkich rodzajów włosów, od drobnych aż do 

grubych.

Malina*

Akwamaryn

Bursztyn

Wino

Olejek różany*

Algi
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Oud

Specjalny rodzaj wosku, stworzony do depilacji 
gęstych i mocnych włosów. 
Ma zmysłowy arabski aromat. 
Usuwa nawet bardzo grube, krótkie i ciemne 
włosy. Kompozycja aromatyczna, oparta na 
esencji żywicy Oud, zapewnia mocny efekt 
relaksacyjny, łagodzi stres. 
Wosk Oud służy do usuwania włosów podczas 
SPA i aromaterapii.

znajdź nas:   
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Temperatura topnienia wosku Flex wynosi 37/39°C.

Formy produktów: 
wkład 100 ml / 3,5 oz 
puszki 400 ml i 800 ml / 14 oz i 28 oz

* Wosk zawiera olejki eteryczne.
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Azulen

Miód Aloes

Naturalny

Klasyczne, rozpuszczalne 
w tłuszczach woski do 
stosowania na ciepło
Używane do depilacji dużych obszarów (rąk, nóg, pleców)

Woski transparentne

Opracowane do usuwania cienkich, jasnych włosów, charakteryzujące 
się doskonałą przyczepnością, nakładane w cienkiej warstwie 
zapewniają skuteczne usuwanie włosów.

Temperatura topnienia: 40°C.

Formy produktów: 
wkład 100 ml / 3,5 oz 
puszki 400 ml i 800 ml / 14 oz i 28 oz
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Klasyczne, rozpuszczalne 
w tłuszczach woski do 
stosowania na ciepło

Opracowane do usuwania włosów o średniej grubości, zawierają 
ditlenek tytanu, który zapewnia lepszą przyczepność wosku do 
włosów, nieprzezroczyste, dobrze widoczne na skórze. 

Temperatura topnienia: 40°C.

* - Wosk zapachowy.

Formy produktów: 
wkład 100 ml / 3,5 oz 
puszki 400 ml i 800 ml / 14 oz i 28 oz

Kokos* Tlenek Cynku

Biała Czekolada* Banan* 

Woski o średniej gęstości
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www.italwax.com

Używane do depilacji dużych obszarów (rąk, nóg, pleców)
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Odpowiednie do usuwania krótkich, grubych włosów. Wysoka 
zawartość ditlenku tytanu. Lepsza przyczepność. Skuteczne do 
usuwania krótkich i grubych włosów.

Temperatura topnienia: 40°C.

Formy produktów: 
wkład 100 ml / 3,5 oz 
puszki 400 ml i 800 ml / 14 oz i 28 oz

Truskawka* Róża

Cytryna Oliwa

Klasyczne, rozpuszczalne 
w tłuszczach woski do 
stosowania na ciepło
Używane do depilacji dużych obszarów (rąk, nóg, pleców)

Woski o dużej gęstości do stosowania na ciepło
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Procedura depilacji z użyciem 
rozpuszczalnych w tłuszczach wosków Italwax 
1. Ogrzej wosk w ogrzewaczu do temperatury 40°C. 

2. Przemyj skórę poddawaną depilacji za pomocą lotionu przed 
woskowaniem. 

3. Trzymając wkład w ogrzewaczu, przeciągnij rolkę wstępnie ogrzanego 
wkładu z woskiem wzdłuż paska do depilacji. Upewnij się, że wosk jest 
wystarczająco ciepły. 

4. Nałóż wosk na skórę poddawaną zabiegowi w kierunku wzrostu 
włosów. 

5. Przyłóż pasek, tak aby koniec paska znalazł się w miejscu wolnym od 
wosku. 

6. Dokładnie dociśnij pasek do skóry. 

7. Trzymając wolny koniec paska, zerwij pasek szybkim ruchem w 
kierunku przeciwnym do wzrostu włosów  i równolegle do skóry. 

8. Powtórz czynności w następnym obszarze. Nakładaj wosk na ten sam 
obszar nie więcej niż dwa razy. 

9. Po zakończeniu zabiegu usuń lepkie resztki wosku za pomocą lotionu 
po woskowaniu.

Najczęstsze błędy podczas depilacji 
woskami na ciepło:
1. Nieprawidłowe nałożenie w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów i 

nieprawidłowe usuwanie w kierunku wzrostu włosów, co powoduje, że 
włosy nie są usuwane ze skóry. 

1. Zerwanie paska prostopadle do skóry prowadzi do pojawienia się 
krwiaków. 

1. Wielokrotne nanoszenie wosku na ten sam obszar prowadzi do 
uszkodzenia wierzchniej warstwy naskórka.

Przeciwwskazania:
Ostre i przewlekłe choroby skóry w miejscu depilacji.
Żylaki w miejscu zabiegu.

znajdź nas:   
    

www.italwax.com



2623

Pasta cukrowa

Pasta cukrowa to nowy, absolutnie 
hipoalergiczny produkt 
opracowany zgodnie z tradycyjną 
recepturą „nic ponad to, co 
potrzebne” – zawiera tylko cukier 
i skrobię kukurydzianą.

Pasta o bardzo miękkiej konsystencji. 
Odpowiednia do depilacji w zimnych porach 
roku na dużych powierzchniach ciała (dłonie, 
nogi), a szczególnie w suchych obszarach skóry. 
Pasta cukrowa dobrze sprawdza się z paskami 
i szpatułką. 
Może być stosowana bez ogrzewania 
wstępnego.

Ultramiękka pasta cukrowa

Pasta o średniej gęstości. Opracowana do pracy 
w ciepłych obszarach. Używana do depilacji 
obszarów o wysokiej temperaturze i wilgotności 
skóry.

Twarda pasta cukrowa

Pasta o miękkiej konsystencji. Opracowana 
do pracy w chłodnych, klimatyzowanych 
pomieszczeniach. Stosowana na dużych 
powierzchni ciała (nogi, ramiona) i wygodna do 
pracy w rękawiczkach lub metodą z paskami.

Miękka pasta cukrowa

Pasta cukrowa rozpuszczalna w wodzie nie zawiera kwasu cytrynowego 
– głównego składnika powodującego reakcję alergiczną. 
Pasta ma wyjątkową konsystencję, bardzo plastyczną i miękką, ale 
jednocześnie nie topi się ani nie rozlewa, co zapewnia wygodne 
warunki pracy.

Rozmiary produktu: 
wkład 150 g / 0,33 lb 
puszki 600 g i 1200 g / 1,32 lb i 2,64 lb
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Supertwarda pasta cukrowa

Pasta cukrowa we 
wkładzie

Pasta o wysokiej gęstości. Opracowana 
do pracy w gorących porach roku, w 
słabo klimatyzowanych pomieszczeniach i 
używana do depilacji obszarów o wysokiej 
temperaturze.

Pasta o bardzo miękkiej 
konsystencji, ogrzewana 
w ogrzewaczu do wosku 
w temperaturze do 
37°C. Nakładana za 
pomocą rolki w kierunku 
przeciwnym do wzrostu 
włosów. Usuwana 
za pomocą pasków 
(bandaży) w kierunku 
wzrostu włosów. Jest 
zalecany do stosowania 
na dużych powierzchniach 
(ręce, stopy), a także do 
użytku domowego.

Pasta cukrowa z aloesem Pasta cukrowa z propolisem 
i miodem

„Organic” Line: 
Pasta cukrowa z naturalnymi ekstraktami do depilacji  

„Organic” Line obejmuje pastę cukrową z naturalnych składników 
do pielęgnacji skóry. Nawilżający efekt Aloe Vera, regenerujące 
i odświeżające działanie propolisu i miodu zmienia depilację w 
wyrafinowany zabieg SPA dla wymagających klientów. 
Pasta cukrowa jest łatwa do ogrzania w kuchence mikrofalowej.

Rozmiary produktu: słoik 750 g / 1,65 lb

Pasta o gęstej konsystencji i bardzo elastyczna. 
Odpowiednia do nakładania ręcznego. Zawiera 
ekstrakt z aloesu, który jest szeroko znany 
jako dobry składnik nawilżający. Pasta Aloe 
Vera doskonale usuwa krótkie i jasne włosy, 
szczególnie w delikatnych miejscach. Skóra 
pozostaje nawilżona i gładka. Efekt utrzymuje 
się przez 4 tygodnie.

Pasta o miękkiej konsystencji. Przeznaczona do 
stosowania metodą z paskami. Pasta szybko się 
ogrzewa w kuchence mikrofalowej. Skutecznie 
usuwa włosy na dużych obszarach (ręce, nogi). 
Skład pasty zawiera ekstrakty z propolisu 
i miodu, które pielęgnują skórę w trakcie 
depilacji, zapewniają działanie regenerujące i 
odżywcze, mają również delikatny przyjemny 
aromat.
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Italwax Miraveda

PEELING MORSKI – Przeznaczony do pielęgnacji stóp
 
Stworzony z soli morskiej. 
“Morze” to głęboko oczyszczający peeling, idealny do zabiegu pedicure. 
Ścierające granulki soli morskiej są na tyle duże, że złuszczają pogrubioną 
skórę pięt i stóp, zwalczając odciski. Sól morska ma również naturalne 
właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe, dzięki 
czemu peelingi solne są idealne dla stóp. Naturalny kompleks olejków 
odżywia i koi skórę, odżywiając ją i nadając jej zdrowy blask.

PEELING TROPIKALNY - Przeznaczony do pielęgnacji ciała
Stworzony ze ścierających drobinek łupin orzechów kokosowych.
“Tropik” to delikatny peeling, wchłaniający się w skórę całego ciała. 
Zawiera ścierające drobinki łupin orzechów kokosowych, które delikatnie 
usuwają suche martwe komórki, przywracając skórze zdrowy, żywy blask. 
Ten kojący peeling o kuszącym zapachu pozostawia skórę bardzo miękką 
i aksamitnie gładką. 

BALSAM TROPIKALNY - Przeznaczony do pielęgnacji skóry
Aktywny balsam. Dzięki wzbogaconej kompozycji z kwiatem Monoi 
z Tahiti, doskonale nawilża skórę, likwiduje suchość i łuszczenie się 
skóry. Dzięki zawartości oleju z nasion jojoby, głęboko odżywia skórę 
i pozostawia słodki aromat. 

Peelingi Miraveda Italwax są wykonane z wysokiej jakości olejków naturalnych i zawierają w pełni naturalne 
składniki ścierające. Peelingi wspaniale oczyszczają skórę, złuszczają zrogowaciałe komórki, przyczyniają 
się do intensywnej odnowy, nawilżenia i odżywienia skóry. Regularne stosowanie sprawi, że skóra będzie 
gładka, elastyczna i błyszcząca. 

Peelingi są relaksującym i rewitalizującym elementem każdego zabiegu manicure i pedicure, a złuszczanie 
skóry jest niezbędnym elementem zapobiegania wrastaniu włosów pomiędzy zabiegami woskowania.

Miraveda Italwax to linia peelingów i balsamów do ciała 
stworzona do profesjonalnego użytku oraz do domowej pielęgnacji skóry

Balsamy Miraveda Italwax, wykonane z wysokiej jakości naturalnych olejków, są idealne do stosowania na dłonie, stopy i zabiegi na skórę całego ciała. Dzięki 
składnikom nawilżającym i odżywczym balsamy doskonale wygładzają i zmiękczają skórę, likwidując napięcie, suchość i łuszczenie się. Lekka konsystencja balsamów 
pozwala na ich szybkie wchłanianie, nie pozostawiając tłustej powłoki na skórze. Dzięki kosmetykom Miraveda Italwax, skóra zyskuje zdrowy i zadbany wygląd. 

Pojemność opakowania: peelingi 250 - 500 ml / 8.45 - 16.9 us fl.oz. – lotony 250 ml / 8.45 us fl.oz.
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Italwax Miraveda

Peeling MIGDAŁOWY i CYTRUSOWY: z olejem kokosowym
Chemicy Italwax stworzyli imponująco odżywczą formułę z najwyższej jakości, z 100% naturalnego, stałego 
oleju kokosowego. 
Naturalny olej kokosowy ma stałą konsystencję, ale łatwo rozprowadza się na skórze w temperaturze 36,6° 
C. Olej kokosowy słynie z właściwości nawilżających, pielęgnujących, przeciwzapalnych, antybakteryjnych i 
intensywnie gojących rany.  
Olej kokosowy, będący w składzie peelingów, powleka szczeliny ścierne, dając bardzo delikatny efekt 
złuszczenia skóry. 

Może być stosowany do zabiegów masażu, manicure SPA, pedicure SPA, parafinoterapii, okładów na ciało. 
Polecany jest również do użytku domowego.

PEELING MIGDAŁOWY - Przeznaczony do pielęgnacji dłoni
Stworzony ze 100% naturalnego stałego oleju kokosowego oraz z oleju 
migdałowego. “Migdał” to delikatny peeling do manicure. Malutkie cząsteczki 
soli morskiej i skórki cukrowej usuwają zanieczyszczenia z powierzchni skóry. Dzięki 
słodkiemu olejkowi migdałowemu, stanowiącemu skład peelingu, jest on przesycony 
naturalnymi witaminami i minerałami. Jego odnawiające, przeciwutleniające i odżywcze 
właściwości są idealne do pielęgnacji skóry. Zawiera mieszankę oleju kokosowego, 
oleju jojoba i masła shea, które stymulują regenerację i działają przeciwutleniająco.

BALSAM MIGDAŁOWY - Przeznaczony do pielęgnacji skóry
Balsam nawilżający. Olejek ze słodkich migdałów, jako aktywny składnik, zapewnia 
odbudowującą, przeciwutleniającą i odżywczą pielęgnację skóry. Idealny do 
pielęgnacji nadmiernie suchej i spiechrzniętej skóry rąk. Przy regularnym stosowaniu 
wygładza i wyrównuje koloryt skóry.

PEELING CYTRUSOWY - Przeznaczony do pielęgnacji dłoni
Stworzony ze 100% naturalnego stałego oleju kokosowego oraz z olejku ze skóry 
limonki. “Cytrus” to łagodny peeling do manicure. Cząsteczki trzciny cukrowej, ze 
względu na ich mniej ścierające właściwości, mogą być stosowane na wrażliwych 
miejscach skóry, takich jak wierzch dłoni. Cytrusowe olejki eteryczne tonizują skórę. 
Peeling głęboko nawilża i odżywia skórę, dzięki zawartości oleju kokosowego, 
masła shea i oleju z nasion jojoby.

BALSAM CYTRUSOWY - Przeznaczony do pielęgnacji skóry
Zniewalający balsam. Cytrusowe olejki eteryczne tonizują skórę. Przywracają blask, 
wygładzają nierówności i mogą eliminować drobne niedoskonałości.  Balsam 
wchłania się szybko, bez zbytniego natłuszczania skóry. Olejek ze skórki limonki 
pozostawia świeży zapach, który utrzymuje się na skórze

Sposób użycia
Nałóż odpowiednią ilość 
peelingu na wilgotną skórę 
i odczekaj 10-20 sekund, 
do zmiękczenia produktu, 
a następnie rozprowadź go 
lekkimi ruchami masującymi. 
Spłucz ciepłą wodą. Jeśli chcesz 
szybko ogrzać peeling, umieść 
zamknięty słoik peelingu pod 
strumieniem ciepłej wody.
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Produkty przed 
woskowaniem

Produkty po 
woskowaniu

  3. Talki kosmetyczne

  4. Lotion przed woskowaniem „Aloes”

  5. Żel przed woskowaniem

  6. Lotion w piance przed depilacją pastą
      cukrową „Wanilia”

  7. Lotion w piance przed woskowaniem „Limonka”

  8. Olejek do stosowania przed depilacją Italwax   
      Nirvana “Drzewo sandałowe” 

  9. Olejek do stosowania przed depilacją Italwax Nirvana “Lawenda” 

10. Olejek do ciała Italwax do stosowania przed depilacją

11. Olejek pomarańczowy po 
     woskowaniu

12. Olejek miętowy po woskowaniu

13. Olejek cytrynowy po woskowaniu

14. Lotion z azulenem po   
     woskowaniu 

15. Żel chłodzący po woskowaniu

16. Olejek arganowy po woskowaniu 

17. Emulsja opóźniająca wzrost  
      włosów po woskowaniu  

„Orchidea” 

18. Woda owocowa po woskowaniu 
„Cytrusy”

Terapia na
wrastające włosy
1. Skoncentrowany lotion

2. Aktywna pasta

znajdź nas:   
    

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 
• EXTRA EEC: ARAB EMIRATES BELARUS BRAZIL CANADA CHILE EGYPT GEORGIA INDIA IRAN ISRAEL JAPAN KAZAKHSTAN KOREA 
KOSOVO KUWAIT LEBANON LIBYA MACEDONIA MALAYSIA MOROCCO MAURITIUS MEXICO MOLDOVA NEW CALEDONIA NEW 
ZELAND NORWAY PAKISTAN PALESTINE PANAMA RUSSIA SERBIA SINGAPORE SOUTH AFRICAN REPUBLIC  SWITZERLAND TUNISIA 
TURKEY UKRAINE UNITED KINGDOM URUGUAY USA VIRGIN ISLANDS UK

Centrala:
Via Monte Bianco, 17

20833 Giussano (MB) - WŁOCHY 

Tel. +39 0362 31 40 29

info@italwax.it

Produkty Filo Bianco S.r.l. 

są obecne w 64 krajach na całym świecie



Filo Bianco S.r.l.

Via Monte Bianco, 17 · 20833 Giussano (MB) · WŁOCHY · Tel. +39 0362 31 40 29 · info@italwax.it

www.italwax.com

D Y S T R Y B U T O R  L O K A L N Y
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