
Vaxning        

Vid vaxning rycks hårstråna ur sin hårsäck, vilket innebär att det tar längre tid för 
hårstrået att bildas och växa ut igen. Viktigt att veta att alla hårstrån inte är i samma 
växtfas samtidigt utan växer i olika cykler.  

Vaxar man regelbundet så blir hårsäckarna mindre och mindre då de inte får en chans att skapa 
grova hårrötter. Därmed får man också en tunnare och glesare hårväxt. 
 
Du bjuds även på behaglig efterbehandling i form av kort massage med speciellt utvald Aloe 
Vera Gel med örter som snabbt stillar ev. rodnader.  
 
Priser - Hårborttagning med Vaxning Om du har inåtväxande hårstrån (ofta vid tidigare 
epilering) eller om håret behöver trimmas tar det längre tid. 
 

Haka el överläpp el sidor/kinder  el ögonbryn 75 kr      

Axilles (Armhålor)        175 kr                      

Halva armar                  200 kr           

Hela armar                    300 kr     

Halva ben (utan bikini) 300 kr             

Hela ben (utan bikini)  400 kr   

Hela ryggen                   400 kr 

Bröst                              350 kr   

Mage och bröst             450 kr 

Rygg, mage och bröst  800 kr   

Axlar och skuldra          200 kr    

Magsträng                      250 kr   

 

Självklart kan man vaxa den känsliga huden i ansiktet, men på Klinik KusinVitamin utförs helst 
Threadning, sk trådning på dessa partier.  

Priser - Hårborttagning med trådning    

Haka el överläpp el sidor/kinder  él ögonbryn   150 kr   

Polisonger 300   

Hela ansiktet 450 kr 

 

 
 
 
 



För dig som ska vaxa första gången eller om du gjort ett längre uppehåll:  
 
Längden på hårstråna är viktig. Den behöver vara 5-7 mm för att vaxningen ska bli optimal. Kan 
kollas genom att tex nypa tag i håret med fingertopparna. Har du kortare hårväxt eller om du 
nyss rakat dig (tar ca 3 v att växa ut) behöver du låta det växa ut lite. Har du längre så kan du 
trimma det själv hemma innan behandlingen.  
 
Före behandling:  
- smörj inte in det område som ska vaxas med hudkräm samma dag  - försämrar vaxets 
häftförmåga 
 
- sola inte solarium eller sola i stark sol   
 

VAXNINGS UTFÖRS INTE; Kontraindikationer vaxning: 
*Åderbråck 

*Sår 

*Hyperkänslig hy – där provar vi först på insidan av armen 

*Cirkulationsrubbningar 

*Nedsatt värmekänsel – (endast med kundens skriftliga medgivande) 

*Bölder 

*Acne 

*Ödem 

* Svår diabetiker, som kan ha cirkulationsrubbningar, hudinflammation men beror på och kan 
utföras om läkare godkänt. 

* Helst inte vaxa under mensperioden  - lättare för infektioner, mer känslig 

 
EFTER VAXNING 

Efter vaxning är hårsäckarna öppna och huden är extra känslig för smuts och bakterier. Du bör 
därför undvika: 

-Bad 24 timmarna efter vaxning   

-Att smörja det behandlade området med hudcrémer. Vi rekommenderar att du smörjer med 
Aloe Vera Gel. Gärna den som används efter behandling. 

-Att sola de närmaste dagarna efter vaxning   

Kan man vaxa sig när man är gravid eller när man har mens?  
Svar: Det går alldeles utmärkt att vaxa sig när man är gravid eller har mens. Skillnaden är bara 
att kroppen ofta är känsligare mot smärta när den är i en hormonell process och är man gravid 
kan man uppleva en ökad rodnad efter vaxningen, men det är helt ofarligt. 

 


