
Karvanpoistosokerit 
kotikäyttöön

Ihoystävällinen vaihtoehto vahoille, sheivaukselle ja epilaattorille



Helpot ja turvalliset 
karvanpoistosokerit 
kotikäyttöön.

Kiss Waxing Strip Sugar - karvanpoistosokeri on 
luonnollinen, vegaaninen, vesiliukoinen ja 100% 
hygieeninen. Sopii kaikille ihotyypeille, myös 
psoriaatikoille ja atoopikoille. 

Miksi tyytyisit vähempään? Voit saada jopa neljäksi 
viikoksi ihanan pehmeän, sängettömän ihon, 
ilman sheivausnäppyjä, luonnollisesti. Vähemmän 
punoitusta, vähemmän ihoärsytystä. Sokeroituasi 
kerran, et enää halua palata entiseen! Sopii kaikille 
karvoille päästä varpaisiin.

Vegaaninen, hajusteeton, 
luonnollinen.

Strip Sugar on tehty  
sokerista, vedestä & sitruunasta



Kuinka pitkään yksi 
Kiss Waxing sokeripullo 
kestää?

Vartalosokeripullolla tekee jopa  
4 x säärten tai 2 x kokoselän tai 2 x koko  
jalkojen karvanpoistoa.

Kasvosokeripullolla voi tehdä jopa 32 
kasvojen alueen karvanpoistoa!

Määrät vaihtelevat henkilöittäin ja 
karvojen määrän mukaan. 

Kiss Waxing - karvanpoistosokereilla voit 
poistaa karvoja, jotka ovat vähintään 3-4 
mm.

Kiss Waxing on siistiä!
Vesiliukoinen sokeri on helppo puhdistaa 
iholta ja kaikilta pinnoilta. 

mmm...Sooo good!



All-Natural Skin Cleanser 

Suihkuta iholle tai vanulappuun ja pyyhi käsiteltävä alue 
huolellisesti. Skin Cleanser on antimikrobinen ja poistaa ihosta 
ja karvoista tehokkaasti lian ja öljyisyyden. Puhdistus auttaa 
sokeria tarttumaan karvoihin. Lisäksi tuote toimii hienosti 
meikinpuhdistuksena kaikille ihotyypeille. Se ei kuivata, eikä 
häiritse ihon luonnollista ph tasapainoa. Sitä ei tarvitse huuhdella 
iholta! Voit ottaa pullon mukaasi ja puhdistaa tarpeen mukaan 
kasvot, kainalot tai vaikka intiimialueen.

Tuotekoko 59ml - vegaaninen - hajustamaton - eläinkokeeton

All-Natural Skin Tonic

Tämä luonnollinen rauhoittava suihke kosteuttaa, auttaa 
vähentämään punoitusta ja ehkäisee ihon ärtyneisyyttä. 
Auttaa myös akne- ja ihottumaista ihoa pysymään terveenä ja 
tasapainoisena. Soveltuu päivittäiseen käyttöön kasvovetenä. 
Ennen karvanpoistoa tuote avaa karvan pintasuomut, näin sokeri 
tarttuu tehokkaammin karvoihin.

Tuotekoko 59ml - vegaaninen - hajustamaton - eläinkokeeton

All-Natural Skin Powder

Ihoa ärsyttämätön, hellävarainen kuivauspuuteri koko vartalolle. 
Karvanpoiston lisäksi voit käyttää sitä kainaloihin, ehkäisemään 
hiertymiä vartalolla ja vaikka kenkiin. Tämä korkealaatuinen 
vartalopuuteri on talkiton, hajusteeton, kemikaaliton, alumiiniton 
ja hypoallergeeninen.

Tuotekoko 57g - vegaaninen - hajustamaton - eläinkokeeton



All-Natural Skin Moisturizer

Kiireisen ihmisen unelma! Nopeasti imeytyvä, runsaasti 
kosteuttava voide kasvoille ja vartalolle. Voide on ihoa 
tukkimaton ja sopii kaikille ihotyypeille, myös herkkäihoisille. 
Karvanpoiston jälkeen käytettynä rauhoittaa ihoa. Hajusteeton  
ja parabeeniton.

Tuotekoko 59ml - vegaaninen - hajustamaton - eläinkokeeton

Mess-Free Body Hair - Vartalosokeri

Tämä pursotettava sokeri on salainen aseesi, jolla saat pidettyä 
selän, käsivarret, rintakehän ja jalat jatkuvasti pehmeinä 
ja sängettöminä, ilman sheivausnäppyjä! Täydellinen, 
siisti karvanpoistosokeri sinulle ja hänelle. Luonnollinen, 
vesiliukoinen sokeri ja poistoliuskat tarjoavat turvallisen, ihoa 
ärsyttämättömän karvanpoiston jopa aloittelijoille. Ja koska 
sokerimme luonnollisesti ja hellävaraisesti kuorii kuollutta 
ihosolukkoa, saat myös nauttia ihanan pehmeästä ihosta. 

Tuotekoko 238g - vegaaninen - hajustamaton - eläinkokeeton

Mess-Free Coarse Hair - Vartalosokeri

Vahvat, karkeat karvat? Nekin voi poistaa! Tämä pursotettava 
sokeri on salainen aseesi pehmeään sängettömään ihoon, ilman 
sheivausnäppyjä! Täydellinen, siisti karvanpoistosokeri sinulle 
ja hänelle. Luonnollinen, vesiliukoinen sokeri ja poistoliuskat 
tarjoavat turvallisen, ihoa ärsyttämättömän karvanpoiston jopa 
aloittelijoille. Ja koska sokerimme luonnollisesti ja hellävaraisesti 
kuorii kuollutta ihosolukkoa, saat myös nauttia ihanan 
pehmeästä ihosta. 

Tuotekoko 238g - vegaaninen - hajustamaton - eläinkokeeton



Mess-Free Face Hair - Kasvosokeri

Nauti pehmeän sileistä kasvoista ilman häiritseviä kasvokarvoja. 
Tämä kiinteä, hellävarainen, vesiliukoinen sokeri nappaa ne 
ärsyttävimmätkin karvat. Ja koska sokerimme luonnollisesti ja 
hellävaraisesti kuorii kuollutta ihosolukkoa, saat superpehmeän, 
raikkaan ihon.

Tuotekoko 85g - vegaaninen - hajustamaton - eläinkokeeton

All-in-1  Mess-Free Hair Removal sokerointipaketti

Kaikki mitä tarvitset, löytyy tästä paketista. Pursotettavat, 
vesiliukoiset sokerit kasvoille ja vartalolle tarjoavat siistin, 
turvallisen, ihoa ärsyttämättömän karvanpoiston helposti jopa 
aloittelijoille. Nauti ihostasi ilman sänkeä ja sheivausnäppyjä! 
Pakettiin kuuluu myös Ihonhoitotuotteet, jotka paitsi hoitavat ja 
rauhoittavat ihoa karvanpoiston jälkeen, myös mahdollistavat 
hellävaraisen ja tehokkaan karvanpoiston.

Tämä pakkaus sisältää

• Skin Cleanser
• Skin Tonic
• Skin Powder
• Skin Moisturizer
• Body Strip Sugar - vartalosokeri 
• Face Strip Sugar - kasvosokeri
• 5 pestävää/kertakäyttöistä puulastaa kasvoille
• 10 pestävää/kertakäyttöistä puulastaa vartalolle
• 10 pestävää/kertakäyttöistä poistoliuskaa

vegaaninen - hajustamaton - eläinkokeeton



Mess-Free Hair Removal - kokeilupakkaus

Kokeile, jäät koukkuun, etkä enää halua palata entiseen! 
Pursotettava, vesiliukoinen  vartalosokeri ja poistoliuskat 
tarjoavat siistin, turvallisen, ihoa ärsyttämättömän 
karvanpoiston helposti jopa aloittelijoille. Nauti ihostasi ilman 
sänkeä ja sheivausnäppyjä! Koska ihonhoito ennen ja jälkeen 
karvanpoiston parantaa tuloksia, olemme lisänneet pakettiin Skin 
tonicin, joka paitsi hoitaa ja rauhoittaa ihoa, myös mahdollistaa 
tehokkaan karvanpoiston. Kokeile itsellesi tai kumppanillesi.

Tämä pakkaus sisältää

• Body Strip Sugar - vartalosokeri 
• Skin Tonic
• 5 pestävää/kertakäyttöistä puulastaa
• 5 pestävää/kertakäyttöistä poistoliuskaa

vegaaninen - hajustamaton - eläinkokeeton



Kiss Waxing® sokeripullon valmistelu ja lämmitys

• Kierrä kansi irti pullosta ja poista sinetti.
• Kierrä kansi takaisin pulloon.
• Poista suojus (punainen tai musta) suuttimen kärjestä.
• Leikkaa suuttimen kärki uran yläpuolelta. Jos leikkaat liian lähelle uraviivaa, korkki ei 

napsahda kunnolla kiinni takaisin. Aseta korkki takaisin suuttimeen.

Lämmitä sokeri mikroaaltouunissa vain 10 sekuntia kerrallaan kannen ollessa löysällä. 
Lämmitysajat ovat: 

• Kasvosokeri ~ 20 sekuntia (2 x 10 sekuntia)
• Body -vartalosokeri ~ 50 sekuntia (5 x 10 sekuntia)
• Coarse Hair -vartalosokeri ~ 70 sekuntia (7 x 10 sekuntia) 

Poista kansi ja purista pulloa, kunnes Kiss®-sokeri nousee hieman ja löysää puristus. 
Toista tämä pumppaava toimenpide useita kertoja Kiss®-sokerin sekoittamiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että massa lämpenee tasaisesti.

Keitä vettä ja kaada se korkeaan mukiin tai mihin tahansa muuhun korkeaan astiaan, 
jossa vesi ulottuu Kiss Waxing® -pullon yläreunaan. Kuuma vesi auttaa pitämään 
sokerin hunajamaisena ja helposti pursotettavana karvanpoiston ajan.  Pullo säilytetään 
vesihauteessa aina silloin kun et pursota sitä iholle.

Varoitus – palovamman vaara: Mikroaallot lämmittävät keskeltä ulos, jolloin sokerin keskiosa 
on erittäin kuuma. Tarkista katsomalla aina sakeus ensin, ennen kuin testaat iholle. Jos sokeri 
on liian juoksevaa, anna sokerin jäähtyä ennen iholle testaamista. 

Ei mikroaaltouunia? Ei ongelmaa Keitä vesi ja kaada korkeaan mukiin tai mihin tahansa 
muuhun korkeaan astiaan, jossa vesi ulottuu sokeripullon kanteen. Tällöin lämmitysajat ovat: 
Kasvosokeri ~ 3 minuuttia, Body -vartalosokeri ~ 5 minuuttia, Coarse Hair -vartalosokeri ~ 7-10 
minuuttia

Poista kansi ja purista pulloa, kunnes Kiss®-sokeri nousee hieman ja löysää puristus. 
Toista tämä pumppaava toimenpide useita kertoja Kiss®-sokerin sekoittamiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että massa lämpenee tasaisesti.



Vaihe 1 - Puhdistus

Puhdista iho ja karvat Skin Cleanser™-puhdistusaineella lian ja 
rasvaisuuden poistamiseksi. Skin Cleanser™ on lempeä ja pH-
tasapainotettu, turvallinen käyttää mihin tahansa keholle. 

Suuret alueet: Suihkuta Skin Cleanser™-puhdistusainetta 
suoraan halutulle alueelle ja puhdista iho vanulapulla (kuivalla 
tai kostealla).

Kasvojen osat: Suihkuta Skin Cleanser™-puhdistusainetta 
kuivaan tai kosteaan vanulappuun ja puhdista kasvojen iho.

Vaihe 2 - Valmistelu

Ravista Skin Tonic™ ennen käyttöä ja suihkuta iholle, avataksesi 
karvojen suomut. Näin Kiss®-sokeri tarttuu paremmin karvoihin. 

Vaihe 3 - Kuivauspuuteri

Pyyhi iho sormin kuivaksi Skin Tonic™ suihkausten jälkeen ja 
ripottele Skin Powder™ kuivauspuuteria iholle. Kuivauspuuterin 
levittäminen auttaa paljastamaan hienoimmatkin karvat ja 
varmistaa, että karvat ei ole kosteita. Puuteri paakkuuntuu, jos 
se levitetään kostealle iholle. Puuterointi on tärkeää, sillä kosteat 
karvat eivät tartu vesiliukoiseen sokeriin! 

Puuterin levitys isommille alueille: Ripottele suoraan halutulle 
alueelle ja levitä tasaisesti.

Puuterin levitys kasvoille: Ripottele kuivauspuuteria toisen 
käden kämmenelle ja levitä halutulle alueelle toisen käden 
sormenpäillä.



Vaihe 4 - Kiss®-sokerin levittäminen

Pursota Kiss® sokeria alueelle, jolta haluat poistaa karvat. 
Sakeuden tulee olla hunajamaista eikä sen pursottaminen 
saa olla vaivalloista eikä sokerin liian juoksevaa. 

Isot alueet: Jaetaan pienemmiksi osioiksi.  

Pienet alueet: Levitä pieni määrä Kiss®-sokeria lastalle ja 
levitä halutulle alueelle. Tämä menetelmä toimii parhaiten 
kasvosokerilla esimerkiksi ylähuulen, kulmakarvojen, leuan tai 
kasvojen alueella.  

1. Levitä sokeri lastalla, joka on 45 asteen kulmassa tiukalla 
paineella karvojen kasvusuuntaan. Levitä sokeri pienille 
hallituille alueille: 

• Jalkojen, selän, rinnan alueiden suositellaan olevan 
12 x 5 cm alue.

• Bikini alueella suositellaan 3 x 8 cm alueita.
• Käsivarsille suositellaan 6 cm leveitä alueita. 
• Kasvojen sivuille suositellaan 2 x 5 cm alueita. Kokeile 

kasvoille 1-2 aluetta, ennen laajempaa kasvokarvojen 
poistoa. Näin varmistat karvanpoiston sopivuuden 
ihollesi. Odota pari päivää testistä, ennen kuin poistat 
karvoja laajemmin. 

2. Sinun pitäisi nähdä, kuinka ylimääräinen Kiss®-sokeri 
työntyy lastalle. Tämä varmistaa, että saat sokerin levitettyä 
mahdollisimman ohueksi. 

3. Toista levitys lastan ollessa taaksepäin suuntautuvassa 
45 asteen kulmassa. Jos näet vielä sokerin kertyvän lastalle, 
toista uudelleen, kunnes sokeria ei enää kerry lastalle. Se 
tarkoittaa, että sokeri on levitetty riittävän ohuesti. Mitä 
ohuempi levitys, sitä paremmat tulokset. Karvojen ja 
pisamien pitäisi näkyä selvästi sokerin läpi.



Vaihe 5 - Kiss®-sokerin poistaminen liuskoilla
1. Aseta liuska Kiss®-sokerin päälle jättäen päätyreuna vapaaksi, 
jotta voit tarttua liuskan päähän. Pienemmille alueille, kuten 
kasvoille (ylähuuli, kulmakarvat, leuka), leikkaa liuska ensin 
pienemmiksi suikaleiksi.

2. Hiero kämmenellä liuskan päällä muutaman kerran 
varmistaaksesi, että liuska tarttuu hyvin sokeriin.

3. Tartu liuskan irtonaiseen päätyreunaan kiristäen ihoa toisella 
kädellä liuskan toisesta päästä ja repäise liuska nopeasti 
vastakarvaan ihon suuntaisesti. Älä nosta ylöspäin - se voi 
aiheuttaa mustelmia. 

4. Voit laittaa saman liuskan, johon sokeri tarttui, samaan 
kohtaan ja hieroa sen ihoon uudelleen kiinni saadaksesi jäljellä 
olevat karvat tarttumaan ja poistettua. 

5. Toista vaiheet 1–4 alueilla, joilla haluat päästä eroon karvoista, 
kunnes kaikki halutut karvat on poistettu.

6. Jos alueelle jäi tahmeutta, voit pestä sen pois tai ottaa 
puhtaan liuskan ja puhdistaa jäljelle jääneet sokerit hieromalla 
liuskaa sokerin päälle ja irrottamalla sen pois.

7. Voit puhdistaa liuskat sokerista ja karvoista vedellä joskus jopa 
neljä kertaa ja käyttää ne uudelleen niiden kuivattua. Voit pestä 
myös puulastan vedellä.

Vaihe 6 - Ihon jälkihoito ja sokerin säilytys
Kun olet lopettanut karvanpoiston, suihkuta hoitava ja 
rauhoittava Skin Tonic™ alueelle ja kun iho on vielä kostea 
Tonicista, jatka levittämällä Skin Moisturizer™ käsitellylle alueelle. 

Säilytä sokeri kansi tiukasti kiinni ja korkki (punainen tai musta) 
päällä, jotta kosteus ei vaikuta siihen. Säilytä VAIN viileässä ja 
kuivassa paikassa. Älä säilytä kylpyhuoneessa. Suihkutilan ja 
saunan kosteus vaikuttaa koostumukseen.



Käyttöohjevideo, tuotetietous ja jälleenmyyjät 
www.kisswaxing.fi

Maahantuoja 
Katin Kosmetik Oy

Bulevardi 5, 00120 Helsinki


