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Door het samengaan van de nieuwste cosmetische ingrediënten met de innovatieve natuurlijke extracten van de kust, 

bossen en struikgebieden van Australië heeft Outback Organics een  assortiment ontwikkeld om salons en klanten een 

Als aanvulling op onze oorspronkelijke tea tree lijn hebben we in 2010 samen met de bekroonde specialist in het waxen, 

Andy Rouillard, het meest complete assortiment van wax-gerelateerde huidverzorgingsproducten van het Verenigd 

DE OUTBACK ORGANICS FILOSOFIE  

Ontdek je eigen ‘Droomtijd’ met Outback 

Organics, een complete reeks van 

schoonheidsproducten met inheemse 

Australische planten - voor al je 

huidverzorgingsbehoeften.  



OVER ONZE PRODUCTEN 

Tegenwoordig zijn we niet langer tevreden met de aankoop van een  product alleen maar om onszelf te verwennen - 

we keren steeds vaker terug  naar de natuur om de stress van het dagelijkse leven te verlichten. Om de  duuzaamheid 

voor toekomstige generaties te garanderen, moeten we  aandacht besteden aan de om-geving waarin de planten 

worden verbouwd en  samewerken met de mensen die ze oogsten. Wij geloven in het ondersteunen van ethische 

De exotische Australische vruchten en planten, gekozen om ons aanbod te verbeteren,  worden geteeld en geoogst door 

de inheemse bevolking in de afgelegen en vaak economisch  achtergestelde regio’s van Australië, met respect voor de 

Veel van onze luxe Australische botanische producten bevatten ofwel pure, biologische tea  tree olie of citroenmirteolie - 

twee van de meest bekende antiseptica van de natuur en de  prachtige natuurlijke remedies voor de behandeling van 



  
MEER OVER TEA TREE OIL

De voordelen en mogelijkheden van tea tree olie (gedestilleerd uit de Australische Melaleuca alternifolia struik) zijn al meer dan 80 

De Australische Aboriginals behandelen snijwonden, brandwonden en wonden door het breken van tea  tree bladeren en het 

De legende gaat dat tea tree voor het eerst onder de aandacht kwam van de westerse wereld in de jaren  1770, toen de Britse 

genezende kracht van tea tree door Australische inboorlingen,  brouwde hij en zijn bemanning naar het verluidt de bladeren van de 

De wetenschappelijke bevestiging van de deugden van de plant kwam in de jaren 1920 toen een  Australische chemicus, Arthur 

klinisch onderzoek in Londen en Sydney  leidde ertoe dat professoren, artsen, tandartsen en dierenartsen tegenwoordig gebruik 

Tea tree ging van kracht tot kracht, met vele vooraanstaande medici die vol lof waren over deze ‘nieuwe’  germicide; zozeer zelfs dat 

van tea tree olie raakte na de Tweede Wereldoorlog in  verval, toen goedkopere synthetische geneesmiddelen en anti-biotica de 

In het laatste deel van de 20e eeuw resulteerde het algemeen belang in meer natuurlijke producten  tot de herontdekking van de 

grootschalige productie van een consistente  essentieel olieproduct in de jaren ‘70 en ‘80 tot de oprichting van de commerciële 

erkend dat vele helende eigenschappen van tea tree de  perfecte natuurlijke oplossing is voor een verscheidenheid  aan huid- en 



MEER OVER LEMON MYRTLE OIL  

De essentiële citroenmirteolie wordt gedestilleerd uit de bladeren van de Backhousia citriodora  boom, inheems in 

Hoewel het mogelijk nieuw is in het Verenigd Koninkrijk wordt citroenmirte al eeuwen gebruikt  door de inheemse bevolking 

meer dan 100 jaar geleden vastgesteld  door het farmaceutische bedrijf Schimmel & Co, maar pas de laatste jaren is de 

De essentiële olie uit de bladeren heeft sterke anti-bacteriële, anti-schimmel en anti-virale  eigenschappen, grotendeels 

deze eerdere bevindingen, waaruit blijkt dat citroenmirte een nog  grotere anti-schimmel- en anti-bacteriële werking heeft 

de citral component die de olie zijn frisse ‘citroengeur’ geeft - in  feite, vinden veel mensen dat citroenmirte meer naar 

huidverzorgingsproducten,  huishoudelijke schoonmaakmiddelen, luchtverfrissers, dierenverzorgingsproducten, parfum en  

Als een geurig alternatief voor tea tree zijn wij bij Outback Organics verheugd om één van de  eerste 

huidverzorgingsbedrijven in het Verenigd Koninkrijk te zijn die gebruikmaken van deze  heerlijke olie in onze nieuwste reeks 



Ontwikkeld na uitgebreid overleg met professionele waxers en saloneigenaars  verte-genwoordigen Outback 

Om je te helpen bij het krijgen van de beste resultaten met deze prachtige nieuwe  waxen heeft onze 

AFPELBARE WAX PROCEDURE
   

Organics afpelbare waxen worden warm en niet heet  toegepast en moeten de consistentie van stroop 

• Breng een dun laagje Botanical Body Oil aan om een barrière te vormen tussen de  wax en de huid; dit maakt 

• Trek de huid strak en schep een balletje wax op het puntje van je spatel en breng een  dunne, enkele laag 

• Outback afpelbare waxen blijven soepel, zelfs wanneer deze volledig zijn afgekoeld,  waardoor er meerdere 

• Na het waxen breng je een ruime hoeveelheid Botanical Body Oil aan om eventuele  waxresten te 

• Spray Post Wax Spray licht over het behandelde gebied om eventuele roodheid te  verminderen en om de 

huid te beschermen tegen irritatie (benen, armen, rug en alleen  op de borst - niet gebruiken op de bikinilijn, 

HOE GEBRUIK IK 
OUTBACK ORGANICS WAXEN?



Om de best mogelijke resultaten na het waxen te krijgen, moet je je klanten adviseren om de  onderstaande richtlijnen te 

Dit betekent: 

• Geen hete baden of douches (koud tot lauw is prima) 

• Geen sauna of hot tubs 

• Niet zonnen (zonnebaden, zonnebanken of spray tan) 

• Niet zwemmen in chloorbaden 

• Vermijd het aanraken of krabben van het behandelde gebied 

• Draag schone, loszittende kleding`

Om de huid te koelen en te kalmeren moet je tweemaal daags gedurende vijf dagen Post Wax Spray gebruiken op de 

dag een kleine hoeveelheid Bush Balm Tea 

Tree Skin Wash gevolgd door het aanbrengen van een royale laag Hand and Body Lotion om huidirritatie en  uitdroging 

van de Face and Body Scrub Hand Body Lotion om de huid soepel te houden en 

de nieuwe haartjes te helpen een-voudig te groeien; de hardnekkige gebieden kun je, indien nodig, behandelen met het 

Ingrown Hair Serum

NAZORGADVIES 



Onthul een mooie huid met True Blue van Outback Organics, een baanbrekende waxstrip van de makers  van het moderne 

Daarnaast heeft het een frisse, boeiende geur die de zintuigen verwent met tonen van groene thee,  sprankelende citrus, 

Aanwijzingen voor het gebruik 

• Verwijder het deksel en plaats het blik in een geschikte waxverwarmer en verwarm het totdat het gaat  smelten (ongeveer 

• Na het waxen breng je een ruime hoeveelheid Botanical Body Oil aan om eventuele plakkerigheid te  verwijderen en reinig 

professionele waxverwarmer en test de temperatuur altijd om  ervoor 

Ingrediënten 

Colofonium (Rosin), Glyceryl rosinaat, Ricinus Communis (Castor) Seed 

Oil,  triëthyleenglycol Rosinaat, Calcium Natrium Borosilicate, Tin 

Oxide, Mica, Parfum (Fragrance), Limonene, Linalool, CI 77891 

TRUE BLUE STRIP WAX  

- 800 GR OF 100 GR CASSETTES



PEELABLE WAX        

Gold 

Ontworpen om het waxen van het begin tot aan het eind een 

eersteklas ervaring te maken, is Outback  Gold hard voor haar, 

boterachtige zachte afpelbare wax verspreid worden in dunne, 

enkele lagen in de richting van de haargroei en met de hand 

worden afgepeld in  tegengestelde richting, zoals met 

een droogtijd van  minder dan 30 seconden! Bovendien zorgt 

een snellere droogtijd van minder dan 30 seconden voor een  

snellere behandeling en een betere winst zonder concessies 

verwijderen  van alle haartypes, overal op het gezicht of 

geschoren worden gewaxt voor het volgende weekend, klaar 

Outback Gold blijft soepel als het afgekoeld is en kan schoon 

worden verwijderd van de huid, zonder  plakkerigheid of 

verbetert het comfort van de  klant op zelfs de meest gevoelige 

delen van het lichaam, waardoor het een must-have is voor het 

waxen  van intieme en gevoelige Verwen je klanten met 

Opal 

De nieuwste ontwikkeling in strip-vrije wax - een sneldro-gende 

hypoallergene wax bevattende een mengsel van drie inheemse 

uitzonderlijk comfort voor uw klant brengt waxen met Opal 

Opal verwijdert de kortste en meest hardnekkige van de 

naar licht mauve wanneer je klaar bent om te tillen!

Op de top van dit alles Outback Opal is ook veganistisch 

vriendelijk als het bevat geen bijenwas of andere dierlijke 

bijproducten en verbruikt tot 60% minder product dan de 

traditionele hete was waardoor het economisch en zeer 

eenvoudig te gebruiken!

Aanwijzingen voor het gebruik 

• Outback Peelable Wax wordt aanbevolen voor stug haar en 

gevoelige gebieden zoals het gezicht, oksels en  bikinilijn en 

• Plaats de kralen in een geschikte waxverwarmer en verhit 

Outback Gold dient vrij stevig in het midden van de  pot te 

blijven en zal de consistentie van stroop hebben rond de  

• Reinig en bereid de huid voor met behulp van de Gel 

• Met een spatel breng je een dun waxlaagje aan op het te  

verwijder de gedroogde wax in de tegenovergestelde richting 

• Na het waxen reinig je het behandelde gebied met de Gel  

Cleanser en vervolgens breng je een laagje Bush Balm aan 

een  professionele waxverwarmer en test de temperatuur 

V

- 800 GR



TEA TREE SKIN WASH  

Deze zachte Face and Body Wash met pure organische tea tree olie, bergpeperextract en  pepermuntolie, reinigt de huid 

Kenmerken & voordelen 

• Schuimende, zeepvrije skin wash met antiseptische tea tree, verkoelende pepermuntolie en  stimulerend 

•  Geschikt voor het gebruik van het gezicht en het hele lichaam als een gezichtsreiniger, hand  wash of een revitaliserende 

Aanwijzingen voor het gebruik 

Ingrediënten 

Natrium Babassuamph -

Tree) Leaf Oil, Mentha piperita (pepermunt) Herb Oil,  

natriumchloride, benzylalcohol, Methylchloroisothiazolin-

- 100 ML, 250 ML OF 1 L FLESSEN



TEA TREE HAND & BODY LOTION 

Hand and Body Lotion - een voedende hand en bodylotion; rijk aan macadamia olie die de  droge, jeukende huid verzacht 

het direct na het ontharen te  gebruiken en kan het helpen bij de preventie en de behandeling van ingegroeide haren, dat  

Kenmerken & voordelen 

•  Lichte, gemakkelijk absorbende body moisturizer met antiseptische tea tree, voedende  maca-damia olie en anijs 

•  Gebruik het thuis tussen de salonafspraken door om de huid gehydrateerd te houden en te  hel-pen bij het voorkomen 

Aanwijzingen voor het gebruik 

ontharen 

Ingrediënten 

Aqua (Water), isopropylmyristaat, Melaleuca alternifolia (Tea 

Tree) Leaf Oil, Macada-mia  ternifolia (Macadamia) Seed Oil, 

Glycerine, Cetearylalcohol, Backhousia Anisata (Anijs  Myrtle) 

Cetyl alcohol, Polysorbaat 

- 100 ML, 250 ML OF 1 L FLESSEN



FACE & BODY SCRUB     

Onze Face and Body Scrub verwijdert zachtjes losse dode huidcellen en verbetert de textuur van  droge, ruwe plekken op 

Kenmerken & voordelen 

• Kan worden gebruikt als een pre-wax salonbehandeling om de dode huidcellen los te maken  en het haar op te tillen voor 

Aanwijzingen voor het gebruik  

een body scrub, masseer een royale hoeveelheid  op de droge huid en 

in met cirkelvormige bewegingen en concentreer je op  gebieden met een 

Ingrediënten 

Aqua (Water), gehydrogeneerde jojoba-olie, glycerine, stearinezuur,  

Dimethicone, fenoxyethanol, Parfum (Citrus Bergamia (Bergamot)  Fruit 

Limonum (Lemon) Peel Oil, Lavandula  angustifolia (lavendel) Olie, 

Pogostemom cablin (Patchouli) Olie,  Santalum Album (sandelhout) Olie, 

Rosa Damascena (Rose) Flower  Oil), Natriumhydroxymethylglycinaat, 

Tocoferylacetaat, Limonene, Linalool, Geraniol, Citronelol  

- 100 ML, 200 ML TUBES 



GEL CLEANSER            

Aloë Vera en natuurlijke extracten van komkommer, rozenbottel  en Australi-sche struikmunt; de alcoholvrije formule 

maken het  ook ideaal voor het reinigen van het behandelde gebied na het ontharen, zonder de huid uit te  drogen of de 

Kenmerken & voordelen 

• Bevat kalmerende Aloë Vera, rozenbottelolie, komkommer en struikmunt extracten plus extra conditioneringsmiddelen 

Aanwijzingen voor het gebruik 

met een wattenschijfje en veeg uit over het te behandelen 

Ingrediënten 

benzoëzuur, Kaliumsorbaat Cyclopentasiloxane,  

Cyclohexa-siloxane, Sodium Cocoyl Hydrolyzed Amaranth  

Protein, Glycerine, Cucumis sativus (komkommer) Fruit  

Crosspolymer, Polysorbaat  20, Rosa Moschata (Rozenbottel) 

(hexamethyleenbiguanide) hydrochloride,  Parfum, 

 - 500 ML FLESSEN



LEMON MYRTHLE & MINT SKIN WASH

verkoelende pepermunt olie en stimulerend pepermunt extract en biedt zo een frisse 

Kenmerken & voordelen 

• Schuimende, zeep-vrije skin wash met citroen mirthe, verkoelende pepermunt olie en 

Aanwijzingen voor het gebruik  

Ingrediënten 

Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Disodium 

Trioleate, Sodium Choride, Isostearamide MIPA, 

Sodium Cocoamphoacetate, Backhousia Citriodora 

Leaf Oil, Citric Acid, Propanediol, Glycerin, Glyceryl, 

Laurate, Mentha Arvensis (Pepermunt) Leaf Oil, 

Benzoate, Potassium Sorbate, Citral, Limonene, 

Geraniol

- 100 ML TUBES 

INDIVIDUAL INTIMATE WIPES

Laat de klant niet met zijn of haar hand niet in een pakje doekjes grijpen waarin reeds 

voor zowel mannen als vrouwen en zacht genoeg om het te kunnen gebruiken op alle 

Ingrediënten 

Aqua (Water), Olus Oil, Glycerin, Lauryl Glucoside, Polyglyceryl-2-Dipolyhydroxystearate, 

Sodium Benzoate, 2-Phenoxyethanol, Citric Acid



LEMON MYRTHLE HAND & BODY LOTION

Kenmerken & voordelen 

• Licht en makkelijk te absorberen lotion met citroen mirthe, verkoelende pepermunt olie en stimulerende pepermunt  

• Gebruik de lotion thuis tussen salon afspraken om de huid te hydrateren en het ingroeien van de haartjes te 

Aanwijzingen voor het gebruik 

Ingrediënten 

Aqua (Water), Isoprphyl Mistrate, Cetearyl Alcohol, Glycerin, 

Argania Spinosa Kernel Oil, Backhousia Citriodora Leaf Oil, 

Sorbate, Sodium Benzoate, Citral, Geraniol, Linalool

 - 100 ML TUBES



BOTANICAL BODY OIL 

Kenmerken & voordelen 

• Niet-vette formule met biologische rozenbottel, olijf- en arganolie plus 

• Helpt de lichaamseigen hydro-lipide laag te behouden terwijl het de huid 

voedt en  conditioneert met essentiële vetzuren, natuurlijk voorkomende 

• Gebruik het voor het waxen om een beschermende barrière tussen de wax 

• Gebruik het na het ontharen om de laatste sporen van kleverige  wax van 

• Gebruik het huis onder scheerschuim voor extra comfort en minder 

• Kan ook worden gebruikt als een conditionerende body olie om  vocht in te 

Aanwijzingen voor het gebruik  

breng 

een dun laagje olie aan om een barrière tussen de wax en de huid te 

Ingrediënten 

Rosa Moschata (Rozenbottel) Seed Oil, Argania Spinosa  (Argan) Kernel Oil, 

Caprylic/CaprineTriglyceride, Tocoferylacetaat,  Camelia Sinensis (groene 

- 100 ML OF 250 ML FLESSEN 



POST WAX SPRAY 

Waxen kan de huid soms een beetje pijnlijk aan laten voelen en in de dagen na de behandeling  kunnen zich lelijke plekken 

komkommerextracten zijn  vakkundig gemengd met Australische struikmunt en menthol om de huid te kalmeren en te  

Kenmerken & voordelen 

• Gebruik onmiddellijk na het ontharen en gebruik het vervolgens gedurende 

• Bevat verkoelende en huidtroostende extracten van Aloë Vera, 

komkommer, struikmunt en men-thol, plus plantaardige glycerine om te 

•  Antibacteriële citroenmirteolie en grapefruitzaadextract helpen post-wax 

Aanwijzingen voor het gebruik 

borst, 

 

Ingrediënten 

Barbadensis  (Aloë 

- 100 ML OF 250 ML FLESSEN 



POST WAX LOTION 

bij de vernieuwing en de reparatie van de huid, terwijl de toverhazelaar, Aloë Vera en het biologisch komkommerextract de 

Kenmerken & voordelen 

Aanwijzingen voor het gebruik  

Ingrediënten 

(Rozenbottel) Seed Oil, Hamamelis Virginiana  (toverhazelaar) Water, 

benzoëzuur, Kaliumsorbaat, Backhousia Citriodora  (citroenmirte) 

- 500 ML FLESSEN 



ALOE GEL

Deze verfrissende en makkelijk te absorberen gel is op basis van sterke plantenextracten om de huid te verkoelen en te 

aloe vera is samengevoegd met beta glucan om de roodheid en gevoeligheid te verminderen en ondertussen de huid te 

Kenmerken & voordelen 

• Kan alleen of in combinatie met Post-Wax Lotion gebruikt worden voor 

Aanwijzingen voor het gebruik 

Ingrediënten 

- 100 ML OF 250 ML FLESSEN 



BUSH BALM  

Kenmerken & voordelen 

• Rijke, romige balsem die de gevoelige huid na het ontharen of scheren 

• Shea boter, macadamia olie, hyaluronzuur en panthenol werken om het comfort te herstellen en te beschermen tegen 

• Gebruik het overal waar de huid er na het ontharen pijnlijk uitziet of 

• Kan in een dikke laag worden aangebracht als een kalmerende en  

• Thuis te gebruiken als een moisturizer tussen twee afspraken door voor 

Aanwijzingen voor het gebruik 

Ingrediënten 

Barbadensis  (Aloë 

- STAALTJES, 100 ML OF 250 ML FLESSEN 



INGROWN HAIR SERUM 

bevat 

Kenmerken & voordelen 

• Ontworpen voor klanten die gevoelig zijn voor ingegroeide haartjes die al handmatige exfoliatie  met een scrub, 

• Het Australisch sandelhout en de cipres etherische oliën hebben een  

• Het cactusvijgextract helpt bij het verminderen van ontstekingen en  geneest 

Aanwijzingen voor het gebruik  

behandelen moet je het twee keer per dag, rechtstreeks toepassen op de 

Ingrediënten 

Aqua (Water), Dicaprylyl Carbonaat Steareth 2, Ceteareth-12,  stearylalcohol, 

Salicylate, Fenoxyethanol,  Caprylyl Glycol, Italiaanse cipres (Cipres) Olie, 

- 8 ML ROLLERBALLS 



LITTLE WONDERS FOR DOWN UNDER

reis te nemen - niemand wilt ingegroeide haartjes wanneer ze aan het zonnebaden 

zijn! Little Wonders geeft je klanten ook de mogelijkheid om kleine groottes van onze 

PEPPERMINT&LEMONGRASS WONDER BALM

Aanwijzingen voor gebruik 

Ingrediënten:

Cetearyl Alcohol, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Menthyl Lactate, Mentha 

Arvensis (Peppermint) Leaf Oil, Cymbopogon Schoeanthus Oil, Citral, Limonene, 

LEMONGRASS & LIME CANDLE

subtiele geur van citroengras, dat de zintuigen prikkelt en de lucht vult met weelde 

Ingrediënten:

- 50 ML POTTEN 



1000CC WOODEN POT HEATER

De Outback Organics 1000cc Wax Heater met houten look warmt snel op en biedt 

Deze Wax Heater is intelligent, hygiënisch en professioneel - perfect om een goede 

kraag en afnbeembaar netsnoer, het is een robuuste Heater die mooi staat in elk 

Geschikt voor het opwarmen van warm, crème of hot wax voor ontharing en 

DUO HEATER

Voor de drukke waxers is de Outback Organics Duo Heater een must! De dubbele 

ROLLER HEATER

De Outback Organics Roller Heater is perfect voor mobiele therapeuten en drukke 





WOORDENLIJST VAN BOTANISCHE INGREDIËNTEN 

Moeder Natuur biedt ons een overvloedige schat aan bomen, struiken, fruit en bloemen met verbazingwekkende 

voordelen voor onze gezondheid en huid. 

De plantaardige oliën en extracten die zijn gekozen om ons uit te breiden zijn zorgvuldig geselecteerd op hun unieke 

Hier is een overzicht van enkele van de botanische ingrediënten die we gebruiken in  huidverzorgingsproducten en een 

Aloë Vera (bioactief) 

Anijs Mirte/Anisata - Afkomstig uit de subtropische regenwouden  aan de 

schim-melwerende eigenschappen en worden gebruikt als een  antiseptisch 

Arganolie (biologisch)

Bergamot sinaasappelolie – Antiseptische essentiële olie, met een  

Betaine salicylaat - Hydroxy-derivaat met scrubbende en  huid-verzorgende 

Struikmunt - Verkoelend en stimulerend, met schimmelwerende  en 

door de inheemse mensen in zalven en infusies voor het  behandelen van 

Komkommer (biologisch) 

roodheid 

Cipresolie - Adstringerende en antiseptische essentiële olie, met een  frisse 

Woestijn limoen

Wierook extract

Balm 

Groene thee 

natuurlijke talg in de huid wordt jojoba olie gemakkelijk  geabsorbeerd zonder 

Citroen mirte olie - Antibacteriële essentiële olie uit Australië met  een frisse 

Macadamia olie - Gewonnen uit de vrucht van de Australische  

Bergpeper

De bladeren en de bessen hebben anti-microbiële en anti-oxidant 

eigenschappen en worden gebruikt door de lokale bevolking  om pijn te 

Olijfolie (biologisch) - Plantaardige olie met krachtige 

anti-oxidanten die helpen bij de bescherming en de conditie van de  droge 

Papaja en ananas enzymen - Natuurlijke fruitextracten met  exfoli-erende 

Patchoeli olie

droge 

Pepermuntolie

Woestijnvijg

radicalen bestrijdt; helpt bij het remmen van  ontstekin-gen en verbetert de 

Rozenbottelolie (biologisch)

vetzuren, 

Sandelhoutolie

Shea boter 

intensieve natuurlijke vochtinbrenger, rijk aan anti-oxidanten, die  de huid 

Tea tree olie (biologisch) 

remedie voor de behandeling van  talloze huidaandoenin-gen zoals acné, 

Toverhazelaar 



HANDLEIDING & PRIJZEN BEHANDELINGEN

Samenvatting voor het waxen van de benen, armen, rug en borst 

• Gel Cleanser - reinigt en bereidt de huid voor 

• Botanical Body Oil - beschermt (spaarzaam toepassen) 

• True Blue Strip Wax - voor grote, platte oppervlakken 

• Botanical Body Oil - verwijdert waxrestjes (royaal aanbrengen) 

• Gel Cleanser - reinigt, verfrist en zuivert de gewaxte gebieden 

• Post-Wax Spray - verkoelt en kalmeert de huid na het ontharen en 

vermindert irritatie 

• Post-Wax Lotion - kalmeert, hydrateert en voedt de huid

• Aloe Gel - kalmeert, hydrateert en verfrist de huid

Samenvatting voor het waxen van het gezicht, oksels en bikini 

• Gel Cleanser - reinigt en bereidt de huid voor 

• Botanical Body Oil - beschermt (niet nodig op het gezicht, tenzij de huid 

is uitgedroogd) 

• Outback Gold Peelable Wax - voor stug haar en gevoelige gebieden 

• Outback Opal Peelable Wax - hypoallergeen voor de ultra-gevoelige huid

• Gel Cleanser - reinigt, verfrist en zuivert het gewaxte gebied 

• Bush Balm - kalmeert intens, hydrateert en voedt de gevoelige huid   

• Aloe Gel - kalmeert, hydrateert en verfrist de huid

Waxen van de rug 

Waxen van onder- of bovenrug

Waxen van de schouders

Waxen van de borst

Waxen van de buik

Waxen van de billen 

Waxen van de gehele benen 

Waxen van de onder- of  bovenbeen 

Waxen van de schaamstreek (man) 

Waxen van de oksels

Waxen van de gehele armen 

Waxen van de onder- of bovenarmen

Waxen van de bikinilijn 

Waxen van de bovenlip (vrouw) 

Waxen van de wenkbrauwen

Waxen van de oren

Waxen van de neus

Waxen van de kin 

Waxen van de wangen (vrouw) 

Waxen van de kaaklijn (vrouw) 

 

€40,00

€29,50

€19,50

€35,00

€29,50

€20,50

€41,00

€26,00

€41,00

€19,50

€29,50

€19,50

€40,00

€29,50

€8,00

€16,00

€8,25

€8,25

€10,75

€10,75

€10,75

 



PRODUCT SAMENVATTING 

PRODUCT GEBRUIK BELANGRIJKSTE VOORDELEN

Gel Cleanser 

Alcoholvrij met toegevoegde huidconditioners - zal de huid niet  

Botanical Body Oil 

biologische arganolie, biologische olijfolie, biologische  

Post Wax Spray 

gebruiken als puistjes verschijnen)  

Ideaal voor mannelijke klanten om te helpen bij het voorkomen en  

Post Wax Lotion 

jojobaolie, rozenbottelolie, Aloë Vera, komkommer,  toverhazelaar en 

Bush Balm 

Face & Body Scrub 

warme handdoeken)  

Ingrown Hair Serum 

na het waxen voor gebruik)   

het waxen of het scheren, waar dan ook op het gezicht of lichaam te  

Aloe Gel



PRODUCT GEBRUIK BELANGRIJKSTE VOORDELEN

Tea Tree Hand & Body 

Lotion
Lichte absorberende body moisturizer met antiseptische tea tree, 

Skin Wash Botanical Schuimende, zeepvrije skin wash met antiseptische tea tree, 

Organic Pure Oil

True Blue Strip Wax 

grote, platte oppervlakken zoals armen, benen, 

Outback Gold Peelable Wax

gevoelige delen van het lichaam zoals het 

Hard voor haar, maar zacht voor de huid en supereenvoudig in 

Outback Opal Peelable Wax

delen van het lichaam zoals het gezicht en 

True Blue Roller Cartridge 

grote, platte oppervlakken zoals armen, benen, 

Little Wonders For Down Under

Wonder Balm

Lemongrass & Lime Candle

Wooden Pot Heater

Duo Heater

Roller Heater

100 gr    





Anubis Care 
Donksesteenweg 212
2930 Brasschaat (Antwerpen) - Belgium


