
Het originele applicator systeem van PhD is het veiligst getest harsepilatie systeem. 

Bij PhD harsen maakt u gebruik van verwisselbare applicators . Hiermee vermindert sterk de 

mogelijkheid van besmetting door kruisbesmetting door huidschilfers, bloed en haren tussen de 

verschillende clienten van een schoonheidssalon.  De applicators zijn verkrijgbaar in 3 maten en worden 

op de harstubes gedraaid. Er wordt gewerkt met naturel Hars of Tea Tree hars ( groen). De applicators zijn 

specifiek geproduceerd met een gepatenteerd ingebouwd „ sluisje“  zodat wordt voorkomen dat besmette hars 

kan terugvloeien in de tube. In de booster-kamer van het PhD Safewax Heater bewaart men de tube onder een hoek 

van 45 graden zodat de hars niet terug kan lopen.

Buiten het feit dat PhD hars bijzonder hygienisch werkt voor zowel de client als de salon is de hars snel en gemakkelijk aan te brengen. De hars is altijd goed op 

temperatuur en wordt mooi egaal op de huid aangevloeid. Daarna is het afstrippen met de speciale bonderstrips veel minder pijnlijk dan bij de conventionele 

harsmethodes met harspotten, papierstrips en losse patronen. 

De PhD Safewax Heater is een zeer luxe harscomfort. De PhD safewax heater verwarmt uiteraard meerdere tubes tegelijk en heeft tevens  speciale uitsparingen 

voor de prelotion, de postlotion , de applicators en de bonded strips. Daarnaast bevat de PhD Safewax heater een Booster-kamer waarin de tube tijdens de 

behandeling met warmte  kan worden“opgepept“. Met de PhD Safewax Heater staat u professioneel klaar voor uzelf en de klanten..!

Hoeveel mensen komen in contact met uw harsspatel..?

Hoe groot is de kans dat bloed of huidschilfers in uw harspot achterblijven..?

Hoe veilig gaat u om met besmetting door crosscontiminatie ..?  

Pas op voor de harspot ... !
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Risico’s zijn vaak onnodig, gebruik PhD hars voor epilatie
Importeur IMGRO Beauty Hillegom 

www.ALLESVOORDESALON.com / 0252-527242

PhD Systeem:
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Gebruik van het PhD Harsverwarmer „Fast Heat Up System“.

De harstubes worden verwarmd in de daarvoor bestemde verwarmingsruimtes aan de bovenzijde van De PhD 

Safewax heater. De harstubes worden verwarmd met gesloten dop. De hars is gereed voor gebruik binnen 20 

minuten na het aanzetten van het  apparaat. Draai nu de applicator op de tube.

Aan de voorzijde van de unit zit een extra verwarmingsbooster. In de booster komt de tube direct in contact 

met de verwarmingselementen voor betere warmteoverdacht op de hars. De harstube koelt tijdens de 

behandeling af en kan in de booster tijdens de behandeling extra snel op temperatuur worden gebracht. De 

tube kan met gesloten  applicator in de booster ruimte worden geplaatst  (plaatje) . De applicator wijst hierbij 

naar boven zodat terugloop van hars wordt voorkomen.

In de vierkante ruimtes kunnen de strips en applicators worden bewaard. Op deze wijze worden de strips en 

applicators  voor behandeling licht verwarmd. Voorverwarmde harsstrips en applicators veroorkomen bij 

gebruik geen extra temperatuurverlies. De hars blijft  hierbij extra lang op temperatuur zodat het afstrippen op 

de huid beter gaat en langer achtereen kan worden uitgevoerd.

Luxe Pre Cleansing Gel,

handig dichtbij

Luxe Post Lotion,

handig dichtbijSlimme voorverwarming voor 

de harsstrips

Hierdoor nemen ze beter 

de hars op van de huid

Slimme voorverwarming 

voor PhD applicatoren

voor een betere 

harsoverdacht..!

PhD hars tubes, 

klaar voor gebruik binnen 20 minuten

1. Uw PhD systeem is volledig ondersteund 

door de kennis en ervaring van de 
medewerkers van IMGRO Medical & Beauty. 
Overtuig uw klanten van de kwaliteit van de 
PhD harssystemen.

2. Vloeibare hars kan alleen naar beneden 

vloeien. Plaats daarom tijdens de behandeling 
de tube in de boosthouder onder 45 graden en 
voorkom hiermee dat gebruikte hars 
terugloopt in de tube.

3. Verschillende huidzones behoeven 

verschillende applicatoren. PhD heeft er 3..! 
Wit voor de benen en de rug, roze voor de 
oksels en bikinilijn en blauw voor precisie in 
het gezicht .

5. Het is netjes, compleet en uw harsset 

staat in alle volledigheid klaar binnen 
20minuten nadat u de schakelaar voor de 
verwarming heeft aangezet. PhD staat klaar 
voor professioneel harsen.

4. Een uniek gepatenteerd sluissysteem in de 

applicator voorkomt dat gebruikte hars kan 
teruglopen in de tube. Hiermee voorkomt u bij 
het harsen crosscontaminatie door harsresten.

Unieke 45 graden kamer voor

extra verwarmings  boost voor de PhD tube
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PhD Original Applicators (Wit).
De original applicator is bedoeld als wegwerpartikel. De original applicator is bijzonder geschikt  voor 
het beenharsen en bij grote oppervlakken zoals de rug. De applicator kan bij tussentijds 
terugplaatsen in de boosterkamer worden afgesloten door middel van de gepatenteerde sluis in de 
applicator.

PhD Mini Applicators (Roze).
De mini applicator is bedoeld als wegwerpartikel. De mini applicator is bijzonder geschikt als voor 
zones waarbij op veel rondingen en holle vormen wordt gewerkt. Denk hierbij aan de kin, wangen, 
oksels en bikinilijn. 
De applicator kan bij tussentijds terugplaatsen in de boosterkamer worden afgesloten door middel 
van de gepatenteerde sluis in de applicator.

PhD Precisie Applicators( Blauw).
De precisie  applicator is bedoeld als wegwerpartikel. De precisie applicator is bijzonder geschikt voor 
het harsen van de delicate randjes in het gezicht. Denk hierbij aan de oogzone, bovenlip, neusranden 
etc. 
De applicator kan bij tussentijds terugplaatsen in de boosterkamer worden afgesloten door middel 
van de gepatenteerde sluis in de applicator.

Hoge hygiene-norm
Naast het feit dat PhD een bewezen hoge norm aanhoudt binnen het harssysteem adviseren wij de 
schoonheidsspecialist bij het harsen zelf ook de diverse hygiene maatregelen te nemen. 
Draag handschoenen, bij voorkeur poedervrije Vinyl of Nitril, draag een schort of capron. Dek 
hoofdhaar bij klant en jezelf af en gebruik vooraf PhD Prelotion voor een milde reiniging en 
desinfectie van de te behandelen huid.

Groot gebruiksgemak
De 3 aplicators zijn een uniek issue binnen het harssysteem van PhD. 
Daarnaast worden de pre-lotion en de post-lotion licht verwarmd in de houders van de heater. Dit 
heeft als voordeel dat de huid de lotions beter accepteert terwijl een koude shock wordt voorkomen. 
Ook de bonded strips kunnen worden voorverwarmd. Hierdoor nemende strips gemakkelijker de 
hars op bij het afstrippen. Uiteraard biedt de PhD Safewax heater de mogelijkheid om een klein 
aantal tubes voor te verwarmen. Door de tube waarmee u werkt tijdens de behandeling in de 
boosterkamer te steken brengt u de hars in de tube binnen korte tijd weer op temperatuur. De 
behandeling hoeft niet te worden gestaakt, er is geen onrust in de behandelcabine.
Daarnaast biedt de  opening in de PhD Safewax heater aan de voorzijde de mogelijkheid de tube 
tussentijds te bewaren zonder terugloop van „ vuile“ hars.

Original Medium Precisie

PhD : Tips en trucs
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Risico’s zijn vaak onnodig, gebruik PhD hars voor epilatie

Importeur IMGRO Beauty Hillegom 
www.ALLESVOORDESALON.com / 0252-527242

Prijslijst 2018

279008-E PhD Wax Tube 70ml Honing / Naturel €    3,15
279008-S PhD Wax Tube 70ml , Pack a 15 stuks €  35,50 / 15 st

279007-E PhD Wax Tube 70ml. TeaTree / Groen €    3,15
279007-E PhD Wax Tube 70ml. Pack a 15 stuks €  35,50 / 15 st

2790013-E PhD Wax Tube 70ml. Creme Naturel €    3.15
2790013-E PhD Wax Tube 70ml. Creme Naturel €  35.50 / 15 st

279010-E PhD Applicator Blauw, Precision, 1 stuks €    1,08 st / 16.50 à 25 st
279012-E PhD Applicator Rood, Medium, 1 stuks €    1,08 st / 16.50 à 25 st
279011-E PhD Applicator Wit, Body, 1 stuks                 €    0,82 st / 16.50 à 40 st

279005 PhD Bonded Fibre Strips, 100st €    3,65
2279004PhD Post Lotion, 250ml                 €    8,65
79003 PhD Pre Cleansing Gel, 250ml €    8,65

279001 PhD Mini spatels, wit kunststof, 50 st €    7,85

276028 Harscomfort  Fast Heat Up station                 €  124,50 

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.
Levering uit voorraad.
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