Dorette biedt een uniek waxing concept aan !
Pure luxe voor een superzachte gladde huid
We waxen met de beste wax ter wereld:
Lycon.
geschikt voor ieder huid- en haartype.

Lycon wax is de crème de la crème onder de waxen en heeft veel voordelen:


Met waxen verwijder je haar met wortel en al en het haar komt zachter terug.
Lycon wax hecht alleen maar aan je haren en niet aan je huid en kan de meest stugge
haren verwijderen vanaf 1 mm.



Lycojet wax is de superhero van Lycon en het
resultaat is fantastisch. Zelfs de kleinste haartjes
verdwijnen als sneeuw voor de zon. Een ander
voordeel is, dat ook de dode huidcellen meteen
worden verwijderd.
Je huid wordt glad en supersmooth!



Doordat de lage temperatuur van de wax krijg je
geen huidirritaties of roodheid.



De waxbehandelingen zijn nagenoeg pijnloos.
Bij sommige behandelingen, zoals een Brazilian is
het even de tanden op elkaar, maar hierbij is het
belangrijk dat we ervaring hebben.
We stellen je op je gemak en waxen snel en
efficiënt. Ben je toch bang dat het pijn gaat doen,
neem dan 1 uur van tevoren een paracetamol in.



De toevoeging van aromatische oliën zorgen voor
heerlijke geuren tijdens de behandeling, zoals o.a.
kokos, aardbei of lavendel met klinkende namen
SoBerry, SoYummy en Rosette



De voor- en nabehandelingsproducten van Lycon zorgen voor comfort tijdens de
behandeling met als resultaat een superzachte huid.



Hygiëne staat hoog in het vaandel bij Dorette.
In onze schone behandelruimtes werken we met latex handschoenen, wegwerpmaterialen en “No double dipping”.
En natuurlijk verwisselen wij de handdoeken na iedere behandeling.

Begin vroeg in het voorjaar met harsen!
Wanneer je nog nooit aan harsen heeft gedaan, zijn er
1 à 2 behandelingen nodig om de 3 weken.
De haren, die op het moment nog onderhuids groeien
kunnen nog niet door de hars gepakt worden en
blijven na de behandeling doorgroeien.
Door regelmatig te waxen zitten steeds meer haren in
dezelfde haargroeifase en is het resultaat van de
behandeling langer en zal men daarna 4 tot 6 weken
glad aanvoelen.
Maak op tijd een nieuwe afspraak, afhankelijk van je
haargroei tussen de 3 tot 6 weken, de haren moeten
ongeveer 2 mm zijn. Regelmatig waxen geeft het
beste resultaat. Op de langer termijn komen er ook
steeds minder haren terug. Als je voor de eerste keer geharst bent, is het normaal zijn dat je
huid een lichte roodheid vertoont. Dit is meestal na 24 uur verdwenen.
Tip 1: Vermijd waxen rondom de menstruatie als je erg gevoelig bent.

Tip 2: Gebr uik je bepaalde medicijnen, zoals Renova, Isotr etinion, Retin-A of Renova,
dan is het niet raadzaam om te waxen. Tijdens of na een antibioticakuur kan je beter een
week wachten voordat je je weer laat waxen.
Na je waxbehandeling adviseren wij tenminste 24 uur

Niet heet te douchen, baden of in de sauna te gaan

Niet te zonnen of onder de zonnebank te gaan

Vermijd het zwembad en de zee

Gebruik een beschermingsfactor van 30 of hoger

Gebruik geen bruin zonder zon of crèmes met AHA’s of parfum

Losse kleding te dragen, probeer je huid met rust te laten

Gebruik meteen Ingrown-X-it Serum om ingroei van haren te voorkomen en ga na 3 dagen
3 maal per week je huid scrubben om het effect van de waxbehandeling te behouden,
Je huid blijft dan superglad en zijdezacht

Ga je op vakantie en wil je een mooie gladde en zijdezachte huid?
Maak op tijd een afspraak !
Als je haarloos op vakantie wilt is 2 of 3 dagen voor je weg gaat ideaal.
Dan geef je de haarfollikels even de gelegenheid om bij te komen voordat je de bikini in gaat. Smeer nog een paar dagen een hoge zonnefactor
om pigmentverschuivingen te voorkomen.
Neem je scrub mee in je koffer om superzacht te blijven tijdens je
vakantie en om ingroeiende haartjes te voorkomen.

Je scrubt 3 maal per week je huid met een van de heerlijke olievrije
sugar scrubs, zoals Pomegranate, Coconut & Vanilla, Lavender &

Chamomile, Pink Grapefruit, Mango & Guava en Apple &
Cranberry

Last van ingroeiende haren of rode bultjes na het waxen?
Met de Spa produkten van Lycon is dat nu verleden tijd.
Dit is natuurlijke, innovatieve skincare voor thuisgebruik.
Tegen ingegroeide haren, verzacht, hydrateert de huid en beschermt tegen vroegtijdige veroudering.
Door deze producten thuis te gebruiken oogt het lichaam gezonder, steviger, gladder, zachter en
geeft het je huid een natuurlijke gloed en vitaliteit!
Hoe hou je een zijdezachte huid tussen de 2 waxbehandelingen?
Na de wax behandeling met Lycon is de huid langdurig super glad en Smooth....
Ingrown-X-it Serum 125 ml € 24,50
Je gebruikt de volgende dag meteen Ingrown-X-it Serum om ingroei van
haren te voorkomen. Een baanbrekende sprayformule voor gezicht en lichaam.
Vermindert de zichtbaarheid en het onconfortabele gevoel van ingegroeide
haren. Verzacht tegelijkertijd een rode, geïrriteerde huid en hydrateert.
Fantastisch in gebruik na een harsbehandeling. Ook te gebruiken bij uitslag en
verstopte poriën. Prikt en brandt niet op de huid. Ideaal tegen ingegroeide
haartjes na het waxen.
Sugar Scrub 520 gram € 24,50
Vanaf 3 dagen na je Waxing Experience, scrub je 3 maal per week je huid
met een van de heerlijke sugar scrubs, zoals Pomegranate, Apple & cranberry,
Coconut &Vanilla, Lavender & Chamomile of Mango & Guava en onze
favoriet de Pink Grapefruit.
Deze luxe olievrije Sugar Scrubs zijn voor het hele lichaam en van Spa
kwaliteit! Een zachte scrub, die tegelijkertijd de huid voedt. Laat geen

olielaagje achter dus voorkomt huiduitslag door verstopte poriën.
Ideaal tegen ingegroeide haartjes, gebruik ze na het waxen of scheren.
Hand and Body Lotion 250 ml € 18,95
Laat het hele lichaam zijdezacht en glad aanvoelen. Deze hydraterende hand- & bodylotion
wordt snel door de huid opgenomen en bevat pro-vitamine B5 en vitamine E. Minimaliseert
effectief de zichtbare tekenen van veroudering & voedt en beschermt de huid. Ruikt natuurlijk
heerlijk. Ideaal na het scrubben met een van de Sugar Scrubs.
Deze intensief hydraterende lotions bevatten Provitamine B5 en vitamine E in combinatie
met jojoba olie en sheabutter. Ze minimaliseren stuk voor stuk effectief de zichtbare tekenen
van een vroegtijdige huidveroudering, voeden en beschermen tevens je huid.
De rijke samenstelling wordt snel door de huid opgenomen zonder vetspoortjes achter te
laten. De lotions zijn tevens de ideale verzorging voor de lichaamshuid na het waxen en
ook verkrijgbaar in de zes heerlijke geuren Pomegranate, Coconut & Vanilla, Lavender &
Chamomile, Pink Grapefruit, Mango & Guava enApple & Cranberry

Bruin zonder zon met Sun Faker 250ml € 29,50
Met mangoboter en macadamianoot olie
Sun Faker geeft zonder zon een snelle natuurlijke bruining.
Voor lichaam en gezicht. Een unieke combinatie van geavanceerde bruiningsmiddelen
geeft een egale, langdurige en natuurlijk uitziende gebruinde look.
Met een heerlijke tropische geur.

Prijslijst Waxen
Vrouw
Wenkbrauwen
Bovenlip
Bovenlip/Kin

€ 15
€ 15
€ 17,50

Vrouw
Onderbenen
€ 22,50
Benen
vanaf € 50
Oksels
€ 19,50

Combi behandelingen:
Oksels, Brazilian en Onderbenen € 69,50
Oksels, Brazilian en benen vanaf € 89,50

Bikiniproof
Full Brazilian
Brazilian 5 x
Bikinilijn

€ 37,50
€ 175
€ 25

Ben je Tiener of Student?
Je krijgt 10 %korting op je waxbehandeling, vanaf € 15!

Brazilian

Full Brazilian
Bikini wax

Mannen
We waxen met MANifico Men's Hot Wax: een stoere mannen wax!
Bij Dorette waxen we professioneel, snel en zo pijnloos mogelijk.

Wenkbrauwtussenstuk
Nek
Schouders
Rug
Borst 1 gedeelte
Borst Totaal

€
€
€
€
€
€

10
15
20
40
25
40

…………………………………………………………………………………………….

Waxen is zo gebeurd bij Dorette !
Zomer of winter
het is altijd tijd om aan ongewenste haargroei te denken
Maak daarom nu een afspraak
voor een unieke “Waxing Experience”
met Lycon wax bij Dorette

Neem deze bon mee en ontvang op de 1e behandeling vanaf € 15
10 % Korting
Dorette salon de beauté
Bloemendaalseweg 23
2061CA Bloemendaal
023-525 26 02
www.dorette.info

