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Gebruiksaanwijzing (2018) 
 

258023 Clean & Easy Harsverwarmer (losse unit / Kit) 
 

 
De Clean+Easy Waxing Spa biedt u 
6 warmtevakken voor het 
plaatsen en warmhouden van 3 x 
leg, 1 x Medium en 3 x Small 
patronen. De Clean+Easy Waxing 
Spa unit beschikt over een 
instelbare thermostaatknop ( 
groen). Het is aan te raden zelf uit 
te vinden bij welke 
temperatuurinstelling u de hars 
het beste uit de rollers vindt 
komen. Dit verschilt namelijk per 

gebruiker en per omgeving. Is de kamer erg warm dan heeft dit invloed op de basistemperatuur van 
uw patronen maar ook op de afkoelsnelheid in uw warme patronen. Zoek een instelling met de 
groene thermostaatknop waarbij de hars in ieder geval licht vloeibaar door de patroon loopt als u de 
patroon ondersteboven houdt. Optimaal is de temperatuur in de patronen als ondersteboven de 
luchtbel dwars door het midden naar de oppervlakte stijgt. Als de hars te stroperig is zal deze niet 
goed uit de patroon komen. De roller zal weigeren over de huid te rollen, de hars zal plakken. Stel de 
temperatuur in ieder geval hoger in.  

 

Tip: Hars is een natuurproduct, per levering kunnen verschillen optreden  

 

*  Stop de stekker in een stopcontact. 

*  De Waxing Spa heeft een  gelijke vaste temperatuur, als het apparaat te warm zou worden 
schakelt het systeem automatisch uit. De opwarmtijd bedraagt +/- 30 minuten.  

*  Zet het apparaat aan, draai de ronde groene knop geheel in de rode stand. 

* Wacht ongeveer 30 minuten, als de hars goed warm is (zie harsprocedure) zet je het uitsteeksel van 
de groene knop op ongeveer 5 over half twaalf, je moet even voelen/testen of je dan ook werkelijk 
de goede temperatuur hebt, sommige apparaten moeten iets hoger of iets lager gezet worden. 

-   Als je de groene knop helemaal in de groene stand zet, dan staat de Waxing spa op Stand by. 

https://www.haarloos.com/merken/clean-and-easy/roll-on-systeem/harsapparaten/petite-waxing-spa-
https://www.haarloos.com/merken/clean-and-easy/roll-on-systeem/harsapparaten/petite-waxing-spa-
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-   Zet je hem weer terug op de warme stand, dan is de Waxing Spa binnen 10 minuten weer op 
de - goede temperatuur. 

-   Plaats de vullingen met het rolgedeelte naar de metalen wand, zo voorkom je dat de hars in 
het rolletje zelf te snel afkoelt. 

-   Doe de klep altijd naar beneden tijdens het harsen. 

 

Voorbereiding voor het harsen: 

De te verwijderen haren moeten minimaal 6 mm. lang zijn. Gezichtshaar mag iets korter zijn. 
Verwijder crème, make-up, vet en transpiratie met de Cleanser. Aanbevolen wordt om Lavendel 
talkpoeder op de schoongemaakte  huid te gebruiken, dun aanbrengen (zeker in het gezicht, bikinilijn 
etc) 

 

Het aanbrengen van hars:  

Houd de vulling ondersteboven en wacht tot de luchtbellen naar boven zijn gestegen.  Houd de 
vulling zó vast dat de pijl op het rolletje zichtbaar is en breng de hars op met de haargroei mee. 

Aanbrengen in een rustige vloeiende beweging (rol niet heen en weer). Één dun laagje is voldoende. 
Niet in de vulling knijpen. 

Probeer (zeker in het begin) niet om een te groot oppervlak in een keer te harsen, de hars zal dan te 
snel afkoelen wat tot gevolg heeft dat de hars moeilijk te verwijderen is. 

- U dient onmiddellijk de strip aan te brengen, wrijf stevig in één richting, houdt de huid met  
én hand strak en trek met de andere hand de strip los in een snelle beweging, parallel aan de 
huid en tegen de haargroeirichting in. 

 
Na het harsen: 

- Indien er harsresten op de huid achterblijven, brengt u opnieuw de strip met oude hars (ivm. 
trekkracht) aan en wrijf krachtig op de strip waarna u deze direct weer verwijderd op de 
gebruikelijke manier. 

- Kleine restjes hars die nog op de huid zijn achtergebleven verwijderen met wattenschijf en 
enkele druppels After Wax Remover. 

- Vervolgens kunt u of de Soothing Gel gebruiken ter verkoeling van de huid of de Restore 
Cream die een kalmerende, herstellende en verzachtende werking heeft.  

 
Onderhoud harsapparaat: 

- Gebruik Clean-Up Spray om het harsapparaat schoon te maken. 

https://www.haarloos.com/merken/clean-and-easy/roll-on-systeem/harsapparaten/petite-waxing-spa-
https://www.haarloos.com/harsen
https://www.haarloos.com/harsen
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- Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat wilt schoonmaken of 
inspectere,. 

- Breng de Clean-Up Spray op een schone doek aan om zodoende het apparaat schoon te 
maken. 

 


