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Branschkunskap 
När du utför en vaxning är det viktigt att känna till hudens och hårets 
anatomi, funktion och vilka eventuella risker som finns. Man kan luras att 
tro att det inte behövs så väldigt mycket kunskap för att utföra en sådan 
behandling. Då ska du tänka om - Det kan uppkomma stora 
komplikationer om du behandlar hud med psoriasis eller om kunden är 
gravid som två enkla exempel. Även en sak som skabb är viktigt att kunna 
bedöma för att inte få smittspridning på din salong.  

Den vanligaste vaxtekniken är roll on vaxning. Den är också enkast och 
skapar minst produktspill. Efter den kommer hårdvax som appliceras 
med spatel.. Det finns olika sorters vax som ska passa olika sorters hud. 

Kursen 
På denna kurs inriktar vi oss på problemlösande behandlingar. Vax och 
metod väljs utifrån det problem som ska behandlas. För kropps-vaxning 
av större partier är roll on vaxning med vaxkassetter och termostat-
värmare att föredra. Detta vax avlägsnas med vaxremsor - MOT HÅRETS 
VÄXTRIKTINING.  

Vid vaxning av intim-området, ansiktet, öron och näsa är det nödvändigt 
med ett vax med lägre smälttemperatur. Detta vax har ursprungligen en 
fast form i kaka, sk. hårdvax. En vax-värmare med termostat används och 
vaxet smälts i kopp, appliceras med spatel och dras bort utan vaxremsor - 
I HÅRETS VÄXTRIKTING.  

Detta vax har en helt annan fästförmåga än vanligt vax. Det fäster 
(nästan) inte alls på huden, vilket medför en mildare vaxning och ett 
starkare grepp om varje hårstrå. 

(Utöver dessa produkter och metoder finns även flytande vax på burk 
med spatel-applicering som avlägsnas med vaxremsor. Denna metod var 
den ursprungliga men används inte lika mycket nu, då lättare produkter 
nått marknaden) 
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Vaxning är en utomordentligt lukrativ tjänst att specialisera dig eller att 
komplettera din nuvarande verksamhet med - men det förutsätter att du 
känner dig komfortabel nog att föreslå tjänsten och sälja in den med 
exempelvis anslag och muntlig reklam. Du säljer tjänsten genom att till 
exempel rekommendera den inför semester, SPA-vistelser, resor och 
bröllop. Även rikligt behårade kunder vill ha denna behandling 
regelbundet för att vara hårfria året om. Vaxningen är dessutom en bra 
peeling-metod som avlägsnar döda hudceller. 

Eftersom den givna intervallen för hårtillväxt spänner över sex veckor, så 
rekommenderar du kunden att vaxa andra gången ca 4 dagar innan 
event + ytterligare sex veckor innan event, vaxning nummer ett. 
(Baklängesräkning) På detta sätt kommer kunden att uppleva en lång, 
len och hårfri period.   

Viktigt       
Några viktiga saker att tänka på när det gäller vaxning.  
Alla ryck måste hållas emot med din lediga hand 
Alla ryck måste efterföljas av ett mot-tryck för att förhindra smärta 
Alla ryck ska ske snabbt och koncist 

Skillnader roll on vax kontra hårdvax 
1. Roll on vaxet är rinnande och ska inte torka, utan ryckas med en gång 
2. Det ska påföras ovanpå hårstråna i samma riktning som håret växer 
3. Det ska ryckas mot hårets växtriktning - motsatt som appliceringen 

1. Hårdvax ska stelna helt innan det rycks bort 
2. Det ska påföras mot hårets växtriktning (underifrån) Cirkulerande åttor 
3. Det ska ryckas i motsatt riktning som håret växer - samma som  

appliceringen 

Båda metoderna 
Ryck ska ske HUDNÄRA (Vid öron och näsborrar rakt ut) 
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Merförsäljning 
Du kan öka din försäljning genom att rekommendera och sälja följande 
produkter/tjänster: 

1. Hårväxt-hämmande crème och/eller deodorant 
2. Produkt som motverkar inåt-växande hårstrån 
3. Bodylotion, ansiktskräm etc. 
4.Alternativa skönhetsbehandlingar  t.ex. spray-tan, färgning av fransar 

och bryn etc… 

Ergonomi 
För din egen skull bör du tänka på följande: Stå så nära britsen som 
möjligt och luta dig gärna mot den. Undvik snedvridningar. Om du har 
låg brits kan det vara bra att sitta ner vid vissa moment. Det ultimata är 
att ha en höj-, och sänkbar brits med motor. Se till att ha en god belysning 
- håren kan vara svåra att se om de är ljusa. Arbeta med sänkta axlar och 
avslappnade höfter. 

Förklara för din kund att behåringen kommer att växa ut i kluster och inte 
allt på en gång. Vid vaxning av benen är det tillrådligt att vaxa med ca 6-8 
veckors mellanrum de två första gångerna. Då får man med hår som är i 
alla faserna och men kan sedan vänta längre mellan behandlingarna. 

Kontraindikationer vid alla behandlingar nära ögonen: 
• Vagel vid ögonen 
• Cystor runt ögonen 
• Blefarit (kronisk inflammation på ögonlock) 
• Kemoterapi 
• Hudsjukdomar, eksem, hudskador, skrubbsår, skärsår, brännskador och 

svullnad vid ögonen dvs. allt som är en rodnad 
• Ögoninfektion 
• Ögoninflammation 

Kontraindikationer vid all mekanisk hårborttagning 
• Eksem 
• Solbränd hud (röd och nysolad) 
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• Blödarsjuka 
• Psoriasis 
• Sår 
• Stora åderbråck  
• Sårig hud 
• Nyopererade områden 
• Ytliga blodkärl 
• Extremt torr och narig hud 
• Aktiv Rosacea 
• Vårtor 
• Hudcancer 
• Acne och behandling med Tetracyklider 
• herpes 

Gravida och menstruerande kvinnor bör inte vaxas (egen risk) 
• Risk för ökade blödningar i hårsäckarna 
• Risk för blåmärken 
• Risk för ökad känslighet - större smärta 
• Risk för att hårstråna bryts vilket ger stubb som vid rakning 

Tekniker/förberedelser 
När kunder bokar sin tid: 
1. Fråga om kunden har vaxat sig förut och om detta är inför ett speciellt 

tillfälle. 

2. Huden kan bli lite prickig (eftersom vi faktisk sliter av hårresar-muskeln 
så en mikroskopisk blödning inträffar. Detta behöver du inte säga i 
telefon) Det räcker med att förklara att huden kan bli lite röd och 
irriterad de första dagarna. Detta försvinner inom en vecka, men det är 
inte så snyggt ifall man ska ha bara ben till ett bröllop.  

3. Du rekommenderar att behandlingen genomförs minst en vecka till tio 
dagar innan. Ska kunden göra en spray-tan behandling bör hon också 
vänta eftersom mikroskopiska vaxpartiklar kan sitta kvar på huden 
utan att det märks och hindra vätska att nå hudytan. Detta resulterar i 
vita prickar/fläckar där vaxet suttit. Små vaxrester nöts bort via kläder/
sängkläder/handdukar. 
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4. Om kunden ska vaxa axill (under armarna/armhålor), bikini eller 
förlängd bikini bör du informera om att bästa resultat nås då alla håren 
är ca 0,5 cm långa. Det kan vara fördelaktigt att kunden har rakat 
området som ska vaxas, ca sju-tio dagar innan. I annat fall tvingas du 
klippa manuellt med en sax vilket kan vara både ohygieniskt och 
skräpigt. 

Behandlingen steg för steg 
Börja alla behandlingar med att fylla i ett konsultationskort 
All applicering av produkter och ev. talk, sker med sk. efflurage, långa 
lugna rörelser. Nedifrån och upp med större tryck, och tillbaka med 
lättare tryck. (Mot hjärtat) 

Försök inte vaxa skägg. Det är mycket hår på ett känsligt område och 
smärtan är stor. Det kan bli oanade konsekvenser och håret kanske inte 
växer ut igen. 

Produkter som behövs 
1. Handsprit 
2. Talk 
3. Trä-spatlar 
4. Pincett 
5. Vaxvärmare för hårdvax 
6. Hårdvaxkakor 
7. Trim-sax 
8. Förbehandlings-gelé 
9. Efter vax olja eller crème, då det löser vax 
10.Rengörings-olja till vaxvärmare 
11. Vaxpapper 
12.Vaxvärmare dubbel 
13.Vaxpatroner 
14.Britspapper 
15.Torkpapper, servetter eller hushållspapper 
16.Handduk 
17.Latexhandskar 
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18.Lugnande Gelkräm 
19.Lugnande ansiktsvatten 

Förberedelser inför behandling 
Se till att vax-värmaren är aktiverad minst 30 minuter innan en 
behandling och att du har tillräckligt mycket vax för att täcka för den 
bokade behandlingen. Se till att din arbetsbrits har ett överdrag av 
skyddspapper. 
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Roll-on vax 
Vaxet rollas alltid på medhårs och dras bort mothårs.  
Detta innebär att du måste studera hur håret växer. Speciellt på låren, 
armar är detta viktigt eftersom hårets riktningarna variera en del på dessa 
partier. Innan du rycker bort vaxet håller du emot med ena handen, 
sträcker huden, där vaxet dras ifrån dvs. vid pilens början enligt 
illustrationen. Vaxremsan rycks bort HUDNÄRA! Se illustration. 
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Kroppsvaxning 
Observera! Håll alltid emot med en hand mot huden ifrån det håll du 
börjar rycka. När du ryckt - tryck med handen mot huden för att eliminera 
smärta och lugna blodgenomströmningen. 

Roll on vaxning steg för steg 
1. Spraya eller applicera handsprit på stället som ska vaxas. Detta för att 

avlägsna eventuella bakterier och hudfett som kan äventyra resultatet, 
samt att eliminera hårsäcks-inflammation. 

2. Talka och stryk med händerna för att sprida ut - mothårs 
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3. Rolla på vaxet medhårs 

• HALVA BEN - Börja på knät och gå neråt mot vristen.  
• HELA BEN - Vid vaxning av hela ben, vaxar du underbenet först sedan 

låren och går mot knät 

A. Lägg på vaxremsan och tryck till/stryk medhårs. 

Copyright © Sida  av 10 17



B. Håll emot och ryck mothårs. (Snabbt och koncist) 
 

4. Applicera after vax olja eller crème på framsidan. 
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5. Be kunden att vända sig på mage. 
6. Håll i brits-pappret eftersom det gärna klibbar fast på kunden. 
7. Gör samma sak på baksidan, börja i knäveck och gå mot vristen. 
8. Fortsätt baksida lår mot knäveck. 
9. Avsluta med after vax olja eller crème 
10.Du kan behöva syna resultatet och använda pincett på enstaka strån 

Torka alltid av dina vaxpatroner och din värmare med special-rengöring 
efter användning så att den håller sig fräsch. 

Hårdvax 
Vaxet appliceras alltid på mothårs och dras bort medhårs.  
För känsliga partier ska du använda ett hårdvax som har lägre 
smälttemperatur. Det är speciellt lämpligt för axill (under armar) 
bikinilinje, ansikte, öron och näsborrar. Ta alltid en ny pinne/spatel vid 
varje applicering. Doppa aldrig samma pinne i vaxet. 

Även då du vaxar med hårdvax, behöver du hålla emot på huden när du 
rycker bort håret. Du håller alltid från den sida du tänker rycka. 

• BIKINI - Vid bikini-vaxning tar du en bit papper - gärna av lite kraftigare 
modell typ hushållspapper och viker runt troskanten för att undvika 
vaxspill på kläderna. Be din kund att själv pressa med handen på 
pappret så det inte slits bort om det fastnar vax på det. Kunden måste 
sära kraftigt på benen då du vaxar insida lår och bikinisnitt/gren/
förlängd bikini. Ett ben i taget. 
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Näsborrar och öron 
Kom ihåg att lägga skydd för eventuella kläder och vid vaxning av 
näsborrar på herrar med mustasch och skägg: Klistra med kirurgtejp en 
formklippt bit kleenexservett som skyddar. Kom ihåg att vax fäster 
ORDENTLIGT på hårstrån och blir svårt att få bort. Dessutom kan du av 
misstag rycka bort skägg när du rycker ut pinnen från näsan om en 
droppe runnit ner på mustaschen. OCH DET VILL DU VERKLIGEN INTE! Se 
bild längre ner, om du vill ha skydd vid öronen. Klipp ett mandelformat 
hål i en bit vaxpapper. 

• Hämta upp vax på en smalare spatel eller pinne, en kula som 
motsvarar lite större storlek på den näsborre eller öronöppning som 
ska vaxas. Cirkulera med pinnen för att ”rulla” vaxet så det stannar kvar 
på pinnen/spateln. 

• Applicera genom att föra in pinnen en halv till en centimeter i 
öppningen genom korta småcirkulära, fram och tillbaka rörelser samt 
in och ut rörelser. Kläm/pumpkläm samtidigt lite lätt kring 
näsborrarna. Håren i dessa öppningar har väldigt olika växtriktningar, 
som vi inte kan se och vi önskar att alla strån fastnar i vaxet. 

Låt vaxet stelna ordentligt. För näsborrar kan båda borrarna vaxas 
simultant. Om vaxet inte stelnat ordentligt kan det vara mycket 
smärtsamt för kunden. Knacka lätt på vaxet med en spatel eller pinne - då 
hör du. Ljudet ska vara klart och tydligt. Vax som inte stelnat klart ger 
knappt något ljud ifrån sig. Det är omöjligt att säga i tid hur lång tid det 
tar att stelna, då detta beror på hur stor ”vaxklump” som applicerats. 
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• Håll emot/knip med pekfinger och tumme strax ovanför, på näsryggen 
i nivå med näsvingarna. Ryck rakt ut. Kläm sedan till för att hindra 
smärta. 

• För öronen lägger du långfinger och pekfinger på var sida om 
öronöppningen och trycker mot huvudet innan du snabbt rycker vid 
öronmynningen. (För öron: se till att inte gå in i hörselgången då den 
mesta behåringen finns precis utanför örat och i själva utgången samt 
på öronsvålen och öronsnibben. Dra lätt i öronsnibben vid 
avlägsnandet) 
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Överläppsvaxning 
1. Pensla ett tunt lager olja/vaseline på läpparna, gärna med pensel för 

precisionens skull, och var noga med att gå exakt kant i kant utan att 
komma ut på huden. Detta för att hindra vax att fästa på den känsliga 
läpphuden. 

2. Be kunden att med tungan trycka ut huden från insidan i munnen, så 
huden sträcks.  

3. Du kan hjälpa till att sträcka huden med pek- och långfinger, både vid 
applicering och extra viktigt då du drar bort. Tänk på vilket håll du ska 
dra när du arbetar med hårdvax. På bilden ser du ett nyp i kinden för 
att stabilisera vid ryck. 

4. Hjälp till att lyfta vaxet från huden med en spatel eller sticka, så du får 
en liten hörna att hålla i med fingrarna när du ska rycka. 

Övriga ansiktspartier 
Vaxa alltid små partier åt gången och var noga med att hålla emot/sträcka 
huden och att dra bort hudnära. Hårdvax kan användas på alla ställen på 
kroppen. 
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Ögonbryn 
Applicera vaseline på stråna och var noga med att det inte kommer på 
huden där du ska vaxa. Detta sätt eliminerar risken att ett strå som inte 
ska bort, fastnar i vaxett. det är extra viktigt om kunden har yviga bryn. 
Du håller emot genom att dra lätt uppåt mot dig (om kunden ligger ner) 
samtidigt som du fixerar/sträcker huden mellan två fingrar.Hårdvax axill 
och bikini 
Kontrollera noga åt vilket håll håret växer. I motsats till roll on vaxning, 
appliceras detta vax mothårs och rycks bort mothårs. Vaxet fäster nästan 
inte alls på huden men desto kraftigare på hår. Just dessa områden har 
ofta hårväxt-riktningar åt många olika håll, så ta ett riktningsparti åt 
gången. 

Att tänka på 
1. Dra vaxet hudnära och hålla emot huden med ena handen 
2. Memorera arbetsmomentet med att dra bort vaxet för att undvika 

komplikationer. 
3. Tryck till mot huden snabbt efter bort-ryckning för att still smärta och 

genomblödning 

• Det kan annars göra onödigt ont på kunden 
• Hårstrån kan brytas och ge en icke fullgod behandling 
• Du kan rycka blåmärken och svullnader i huden 
• Du kan ge kunden brustna blodkärl 
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Rättigheter  
Anmärkning  
Om du kommit över denna produkt från någon annan än Bodil 
Strängliden, Vizuelle™, har du en piratkopia. Allt material lyder under 
upphovsrättslagen och ägs av författaren som ensam har 
försäljningsrätten.  

Alla rättigheter förbehållna 
Detta material får inte reproduceras, överföras i någon form, elektronisk, 
eller mekanisk, inklusive fotokopiering, inspelning eller av något 
informationslagrings- eller hämtningssystem.  

Varning  
Informationen som presenteras i detta material representerar författarens 
syn, på dagen för offentliggörandet. På grund av den takt som 
förhållandena ändras förbehåller författaren sig rätten att ändra och 
uppdatera materialet utifrån de nya villkoren. Håll dig därför uppdaterad 
kring lagar, bestämmelser och nya rön. Publikationen är endast avsedd 
för informationsändamål. Medan alla försök har gjorts för att verifiera 
informationen i denna produkt, tar varken författaren eller 
samarbetspartners/partner något ansvar för felaktigheter som har sin 
grund i förändringar av faktaunderlag.  
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