
 

 

 

 

Hoe lang moeten de haren zijn?  

Als je altijd geschoren hebt, kan je best een afspraak maken ongeveer 7 à 10 dagen na het scheren. 
Ideaal is de lengte van een rijstkorrel ( ongeveer 6 à 7 mm). Dit garandeert 100 % rendement. Als de 
haartjes niet van de eerste keer mee zijn, kan men met de suikerpasta nog een keer over dezelfde 
zone gaan zonder de huid te irriteren.  

Wanneer zie je resultaat? 

Klanten die consequent elke 3 weken dezelfde zone laten ontharen zullen al na enkele keren al een 
duidelijk verschil merken. De haarfollikel zal uiteindelijk uitgeput geraken. Als het haar dan terug 
groeit, zal het fijner en langzamer terugkomen. Ook de hoeveelheid vermindert sterk. Na 
regelmatige herhaling zal je je ontharing kunnen uitstellen tot 4 weken - 5 weken - 6 weken, ... 

Belangrijk vóór de ontharing 

- De dag van de ontharing zelf breng je geen bodymelk aan, zo kan de suiker beter hechten 
aan de haartjes. 

- Gebruik 24 uur voor de ontharing geen scrub op je lichaam. De suiker moet zich kunnen 
vasthechten aan de dode huidcellen, en die verwijder je als je je huid scrubt. Niet doen dus! 

- Doe best niet te veel make-up op als je komt voor een ontharing in het gelaat. Ik kan enkel 
de ontharing uitvoeren op een schone huid. Je make-up wordt dan voor een deeltje 
weggenomen, afhankelijk van de zone. 

- Ook dagcrème doe je best niet aan als je komt voor een ontharing van het gelaat. De suiker 
kan zich dan moeilijk hechten aan de haartjes. 

Nabehandeling 
Hou met deze tips rekening tot 4u na de behandeling 

- Vermijd hitte : neem geen douche of bad, ga niet onder de zonnebank of sauna 
- Niet intensief sporten of zwemmen 
- Niet zonnen 
- Vermijd strakke kleding, dit kan irritatie uitlokken doordat de follikels nog openstaan 

Tips en weetjes 

- 2x per week scrubben voorkomt ingegroeide haartjes 
- Wanneer haartjes terug groeien kan dit een jeukend gevoel geven, om de dag peelen kan dit 

verhelpen 
- Hydrateer de huid regelmatig met een bodymelk, bij een droge huid komen de haartjes er 

moeilijker doorheen 
- Je eerste full wax ontharing (na scheren) duurt ongeveer 45min, vanaf de 2de keer 

gemiddeld 20 à 30 minuten. 
- Begin met suikerontharing in de herfst- of winterperiode voor een optimaal resultaat tijdens 

de lente en zomer 



 

Na een suikerontharing zal de huid weinig geïrriteerd zijn, MAAR het is echter niet uitgesloten dat er 
toch irritatie optreedt. Vooral wanneer je voor de eerste keer de behandeling hebt ondergaan. Dit is 
volkomen normaal, de reactie zal na een volgende behandeling al veel kleiner zijn. Om irritatie en 
ingegroeide haartjes te voorkomen is het dus zeer belangrijk dat je de juiste tips en informatie van 
hierboven raadpleegt. 

 

Belangrijke informatie voor mannen die hun borst / rug / benen willen laten ontharen 

Stap 1 : DOUCHEN  

Neem 1 uur voor de suikerontharing thuis een douche en was je met zeep 

 

Stap 2 : T-SHIRT MEEBRENGEN 

Neem een gewassen en gestreken (liefst katoenen) T-shirt mee, zodat je deze na de behandeling kan 
aantrekken. Best geen synthetische stoffen. Zorg dat het T-shirt niet te strak om je lichaam zit. 

 

Stap 3 : OPGEPAST 

Zweten vermijden tot 24 uur na het suikeren. 

 

Stap 4 : NABEHANDELING 

Gebruik tussen deze suikerontharing en je volgende suikerontharing een zachte scrub. Zo blijft de 
huid zacht en is er minder kans dat haartjes gaan ingroeien. 

 

 

!!! Het is altijd mogelijk dat er reactie ontstaat na een suikerontharing. Mannen hebben zeer dikke 
haarwortels, dus de kans is er dat de huid hierdoor geïrriteerd raakt. De follikel waaruit het haartje 
verwijdert is, blijft nog 24 uur openstaan. Ververs daarom ook best je lakens voor je naar bed gaat, 
want hier kan nog zweet inzitten van de voorbije nachten. Ga ook zeker niet sporten en neem geen 
warme douche. Vermijd absoluut warmte en zweten!!  

Ook trim je best je haren voor je langskomt. Dan is de ontharing minder pijnlijk en heb je minder last 
van irritatie !!! 


