
Side 1Allergivenlig | Økologisk certificeret  | Dansk produceretSkånsom hårfjerning | Til hele kroppen | Alle hudtyper

Sugaring
Are you ready to shine?



Side 2 Skånsom hårfjerning | Til hele kroppen | Alle hudtyper

Fra idé til handling         4-5

Vores sugaring er for alle        6-7

Hvilken metode skal jeg vælge?        8-11

Produkter og priser      12-18

Salgsprodukter - Før og efterbehandling       21

Vækstretningen      22

Så let er det       23

Certificeringer - En ændring til noget bedre     24-25

Kursus - Bliv professionel sugaring behandler      26-29

Brug Sugaring i din frisørsalon 30-31

Årets nyhed 2021 - Sugar Massage 32

Kom på kursus i Sugar Massage 33

Hvorfor vælge HEVI Sugaring frem for almindelig voks?     34-35

Bliv klogere på hårets vækstfaser      36

Undgå de indgroede hår      37

Sådan bestiller du varer      39

Lækkert indhold
                 til dig



Side 3Allergivenlig | Økologisk certificeret  | Dansk produceretSkånsom hårfjerning | Til hele kroppen | Alle hudtyper



Side 4 Skånsom hårfjerning | Til hele kroppen | Alle hudtyper



Side 5Allergivenlig | Økologisk certificeret  | Dansk produceretSkånsom hårfjerning | Til hele kroppen | Alle hudtyper

De bedste hilsner

Vivi Truelsen 
Grundlægger og produktudvikler 

Mit mål var fra dag ét af at skabe en nem og effektiv hårfjerning, som samtidig var så skånsom, at produkterne kunne Mit mål var fra dag ét af at skabe en nem og effektiv hårfjerning, som samtidig var så skånsom, at produkterne kunne 
anvendes af alle. På alle hudtyper. På alle kropsdele. Ud af den tankegang opstod HEVI Sugaring. Den første af sin slags, anvendes af alle. På alle hudtyper. På alle kropsdele. Ud af den tankegang opstod HEVI Sugaring. Den første af sin slags, 
som blev certificeret ved AllergyCertified og økologimærket Ecocert COSMOS.som blev certificeret ved AllergyCertified og økologimærket Ecocert COSMOS.

“Fra bunden skabte jeg mit eget sugaringeventyr”“Fra bunden skabte jeg mit eget sugaringeventyr”

Min sugaringrejse begyndte for ti år siden, da jeg selv prøvede sugaring som hårfjerningsmetode på en professionel kli-Min sugaringrejse begyndte for ti år siden, da jeg selv prøvede sugaring som hårfjerningsmetode på en professionel kli-
nik. Jeg var med det samme solgt! Den mindre smertefulde oplevelse, og det flotte resultat var en succesoplevelse af de nik. Jeg var med det samme solgt! Den mindre smertefulde oplevelse, og det flotte resultat var en succesoplevelse af de 
helt store.helt store.

Det gav mig blod på tanden til at ville prøve selv og dermed startskuddet til et par ihærdige år med sukkerkogning, hvor Det gav mig blod på tanden til at ville prøve selv og dermed startskuddet til et par ihærdige år med sukkerkogning, hvor 
jeg skiftevis brændte sukkeret på, prøvede igen, brændte det på og kom op på hesten igen.jeg skiftevis brændte sukkeret på, prøvede igen, brændte det på og kom op på hesten igen.

I samarbejde med professionelle kosmetologer og sugaringbehandlere tog HEVI Sugaring sine spæde skridt og dagen I samarbejde med professionelle kosmetologer og sugaringbehandlere tog HEVI Sugaring sine spæde skridt og dagen 
kom, hvor jeg knækkede koden foran gryderne.kom, hvor jeg knækkede koden foran gryderne.

I dag er jeg nået frem til et sugaringprodukt, som jeg er virkelig stolt af. Kombinationen af sukker og vand giver en I dag er jeg nået frem til et sugaringprodukt, som jeg er virkelig stolt af. Kombinationen af sukker og vand giver en 
peelende effekt på huden samtidig med, at hårene effektivt fjernes med roden. De rene, naturlige og økologiske ingre-peelende effekt på huden samtidig med, at hårene effektivt fjernes med roden. De rene, naturlige og økologiske ingre-
dienser sikrer en skånsom hårfjerning, som kan anvendes af alle.dienser sikrer en skånsom hårfjerning, som kan anvendes af alle.

Siden da er det gået stærkt, og vi kan nu også præsentere vores nyhed Sugar Massage, som er en  regenererende og Siden da er det gået stærkt, og vi kan nu også præsentere vores nyhed Sugar Massage, som er en  regenererende og 
hudforyngende bindevævsmassage, der mindsker fine linjer, renser huden i dybden og efterlader huden med fornyet hudforyngende bindevævsmassage, der mindsker fine linjer, renser huden i dybden og efterlader huden med fornyet 
glød og spændstighed. glød og spændstighed. 
  
Jeg håber, at du har lyst til at være med på min videre færd - for den er langt fra slut.Jeg håber, at du har lyst til at være med på min videre færd - for den er langt fra slut.

Fra idé til handling

D
ERMATO LOGISK

TESTET
HEVI SU G ARING
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               Vores 
 Sugaring 

     er for alle

HEVI Sugaring er et økologisk
 certificeret og allergivenligt 

hårfjerningsprodukt til hele krop-
pen, der ikke blot fjerner hårene 

effektivt, men også kan anvendes 
til alle hudtyper – selv ved eksem, 

psoriasis og sensitiv hud. 

HEVI Sugaring består udelukkende 
af økologiske og naturlige råvarer 
og er selvfølgelig fri for parfume 

og skadelig kemi.

D
ERMATO LOGISK

TESTET
HEVI SU G ARING



Side 7Allergivenlig | Økologisk certificeret  | Dansk produceretSkånsom hårfjerning | Til hele kroppen | Alle hudtyper

Håret fjernes med roden i dets naturlige 
groretning, hvilket giver en mindre smertefuld 
behandling med færre knækkede hår. Kunden 
vil derfor opleve et flottere resultat, der holder 

længere og med mindre risiko for 
indgroede hår.

Sugaren hæfter kun på de døde hudceller og 
selve håret, så underhuden ikke bliver irriteret 
og hudskader undgås. Det giver samtidig en 
peelende effekt, så huden ikke kun efterlades 

hårfri, men også silkeblød.

Nemmere for dig
Med HEVI Sugaring kan du benytte samme 

skånsomme produkt til alle dine kunder, 
uanset hudtype og kropsområde. Særligt til 

intimområdet, hvor huden er mere følsom, er 
den økologisk certificerede sugaring ideel. 

Vælg mellem 3 metoder og fjern hår helt ned 
til 2 mm.

Få et flot og 
                       holdbart resultat
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    Hvilken 
metode skal jeg           
       vælge?

En sugaring behandling kan udføres på flere forskellige måder og ikke kun med håndmetoden.
Der kan være fordele og ulemper ved hver metode. Derfor vil vi gennemgå de enkelte metoder på de 
efterfølgende sider, så du nemt kan beslutte, hvad der passer til din klinik.
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Spatelmetoden med strips kan anvendes på hele 
kroppen, men er særligt god til mindre områder, 

f.eks. i armhuler, ansigtet og intimt. Til større 
områder anbefaler vi håndmetoden eller Roll On, 

men spatelmetoden kan også anvendes her. 

Sådan gør du

Huden forberedes med Cleanser og Powder.

Sæt spatlen vinkelret på huden og skrab et så tyndt lag 
som muligt på huden imod hårets groretning. Skrab 2-3 
gange, så alle hårene er klistret godt ind.

Læg stripsen på området og gnid over et par gange. Lad 
de øverste par cm af stripsen være fri for sugar, så du har 
noget at holde fast i. Hiv i et fast ryk stripsen af i hårets 
naturlige groretning. Ryk ned langs huden og IKKE opad 
eller væk fra huden.

Efter stripsen er trukket af, læg da forsigtigt hånden på 
området for at dulme smerten.

       Den klassiske 
strips og spatelmetode

TIP!
Arbejd allerede inden behandlingen mod hårets vækstretning, når 
du påfører Cleanser og Powder, så hårene løftes fra huden.

Hold spatlen vinkelret på huden, så du skraber sugaren godt ind 
under hårene, og de derved klistres godt ind.

Side 9
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Roll On Sugaring kan bruges til alle store 
kropsdele som ben, ryg, bryst og arme.

Sugaren rulles på med Roll On varmeren, hvilket 
giver en hurtig og nem påføring.

Roll On varmeren sikrer, at konsistensen altid er 
perfekt, og at der altid rulles et passende lag sugar 
på huden, hvorved den også er sukkerbesparende.

Sugaren fjernes med strips som ved spatel metoden.

Sådan gør du

Huden forberedes med Cleanser og Powder.

Roll On Sugaring rulles på huden mod hårets groretning. 
Rul over samme område 2-3 gange, så alle hårene er klistret godt 
ind. Du kan sagtens rulle sugar på et større område på én gang, 
inden du rykker af med strips.

Læg stripsen på området og gnid over et par gange. Lad de øver-
ste par cm af stripsen være fri for sugar, så du har noget at holde 
fast i. Hiv i et fast ryk stripsen af i hårets naturlige groretning. 
Ryk ned langs huden og IKKE opad eller væk fra huden.

Vigtigt
Hvis patronen er taget i brug, og der sidder størknet sugaring på 
rullen, skal den lige “rulles igang” på en ren strips inden påføring 
på kunden.

Er kundens hår længere end 1 cm, anbefaler vi, at hårene trimmes 
inden behandlingen, da påføringen ellers kan gøre ondt. Al-
ternativt kan man påføre med hårets groretning og afrive mod 
groretningen; dog med risiko for knækkede hår.  

Afslut altid ALLE behandlinger med Pure Benefit Aloe Vera 
og Body Balm.

   Sådan udfører du en 
Roll On Sugaring behandling

Find priser på Roll On på side 15

For at sikre, at Sugaringen har den rette 
temperatur, anbefaler vi at sætte Roll On 

varmeren i stationen, så snart du ikke benytter 
den under behandlingen.

Økologisk 
certificeret 

og allergivenlig 
hårfjerning
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Sådan gør du

Huden forberedes med Cleanser og Powder.

Form sugaren som en ”kugle” på/foran fingerspidserne. Kuglen skub-
bes frem med fingrene, så man næsten kan forestille sig, at sugaren 
bliver skubbet ind under hårene og griber godt fat omkring hårene.

Arbejd vinkelret på huden mod hårets naturlige groretning, mens 
du skubber sugaren over det samme sted 2-3 gange, så alle hår er 
klistret godt ind. Afslut med en lille kant, som ”flickes” af med et fast 
tilbagekast med hånden. 

Hold huden stram og udstrakt, når sugaren påføres og afrives. Kunden 
kan eventuelt selv hjælpe til på din vejledning. Jo bedre huden er 
strammet ud, desto bedre bliver resultatet og oplevelsen for kunden.
Samme sugar kugle kan anvendes flere gange under behandlingen, 
hvilket giver et mindre forbrug af sugar sammenlignet med Spatel og 
Roll On metoderne.  

Kombinationen af alle 3 metoder er optimal, hvis du tilbyder hårfjerning på hele kroppen.

Har du ikke mod på håndmetoden, så tøv ikke, du kan sagtens blive en lige så dygtig sugaring behandler med Roll On 
og Spatel Sugaring. 

Er du i tvivl om, hvilken metode du skal vælge, så kontakt os endelig og lad os finde en løsning, der passer til dit behov.

Se mere om vores fysiske og online kurser fra side 26

Vi synes...

Er håndmetoden 
          noget for mig?

Vidste du, at sugaring har været 
kendt og brugt i århundreder? 

Hårfjerningsmetoden stam-
mer helt tilbage fra det gamle 

Egypten, hvor de egyptiske 
konger ønskede at få deres kvin-
der bragt til dem rene og bløde. 

Med andre ord altså hårfrie. 

Dengang anså den bedre del 
af samfundet kropsbehåring

 som værende urent og derudaf 
opstod sugaring som 
hårfjerningsmetode.

Håndmetoden er et populært valg, som 
mange behandlere er glade for. 

Håndmetoden kræver undervisning og 
øvelse, men når teknikken er lært, så er 

metoden sukkerbesparende og giver kunden 
en hårfjerningsoplevelse, der skiller sig ud.

Metoden kan bruges til alle kropsdele, men 
kræver meget øvelse i intimområdet.

Kan som fordel anvendes som efterbehand- 
ling efter Roll On Sugaring, hvis alle hår ikke 

kommer af første gang.

Find priser på næste side
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 De 3 forskellige hårdheder er kun relevante, når der arbejdes med håndmetoden. 
Arbejdes der med spatel og strips, anbefaler vi ALTID, at der benyttes HEVI Body Sugaring Hard.  

Hard Sugar
1000 g.
Varenr. 2010-B2B
Denne sugar anvendes til spatel-
metoden, men kan også benyttes 
til håndmetoden.
Sugaren har en fastere konsistens 
og er udviklet til behandlere, der 
har tendens til varme hænder eller 
hvis der arbejdes i høje rumtem-
peraturer eller i fugtigt klima.  
Den optimale arbejdstemperatur 
til spatelmetoden er 45-50  C.

Ingredienser 
Sucrose*, Glucose**, Fructose**,  Aqua, 
Sodium Cloride. 
* Ingrediens from organic farming
** Made using organic ingredients 
92 % of the total ingredients is from organic 
farming.

Soft Sugar
1000 g.
Varenr. 2012-B2B

Denne sugar egner sig kun til hånd-
metoden og er mere blød end nor-
mal sugar. 
Den optimale arbejdstempera-
tur er 25 - 30  C.  Vær opmærksom 
på, at hvis der arbejdes ved høje 
rumtemperaturer, i et fugtigt klima 
eller hvis behandleren har meget 
varme hænder, så vil sugaren hur-
tigere klistre for meget. 
Anvendes ofte til at regulere kon-
sistens og temperatur på sugar 
klumpen ved håndmetoden. 
Kan også anvendes direkte fra bøt-
ten uden opvarmning.

Ingredienser
Sucrose*, Glucose**, Fructose**,  Aqua, 
Sodium Cloride. 
* Ingrediens from organic farming
** Made using organic ingredients 
88 % of the total ingredients is from organic 
farming.

Normal Sugar 
1000 g.
Varenr. 2011-B2B

Den mest anvendte Body Sugaring 
til håndmetoden. 
Den optimale arbejdstemperatur 
er 37 . Arbejdes der i et rum med 
under 21  C, vil man kunne opleve, 
at normal sugar hurtigt bliver hård. 
Det kan derfor være en god ide at 
have en opvarmet soft sugar klar til 
at blande i sugar klumpen, så den 
rette konsistens opnås. 

Ingredienser
Sucrose*, Glucose**, Fructose**,  Aqua, 
Sodium Cloride.  
* Ingrediens from organic farming
** Made using organic ingredients
91,18 % of the total ingredients is from 
organic farming.

Hard, normal 
      eller soft Sugaring?

D
ERMATO LOGISK

TESTET
HEVI SU G ARING
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 De 3 forskellige hårdheder er kun relevante, når der arbejdes med håndmetoden. 
Arbejdes der med spatel og strips, anbefaler vi ALTID, at der benyttes HEVI Body Sugaring Hard.  

TIP! 
Hvis din hard eller normal sugar bliver for hård eller fast under behandling 
med håndmetoden, kan du med fordel ”blande” lidt soft sugar i den klump, 
du står og arbejder med. Dette gøres lettest ved at ”påføre” sugar klumpen 
på kundens ben og derefter tage soft og lægge ovenpå. Ryk det hele af igen, 
og derved bliver de to forskellige produkter blandet sammen.

Sugaring kan bruges 
                 på flere måder

Side 13
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HEVI Sugaring varmer
Varenr. 2050-B2B

Varmeren passer til Body Sugaring bøtter med 
1000 g. 
Varmeren sikrer en stabil temperatur, der passer 
til den ønskede hårfjerningsmetode. Bøtten med 
Body Sugaring placeres direkte i varmeren og 
tåler at være tændt hele dagen.

Opvarmningstid ca. 1 time.

Omrør sugaren grundigt og test temperaturen, 
inden behandlingen startes.

Varmeguide: Vi anbefaler forskellige temperaturer alt efter, om du bruger soft, normal  eller hard sugaring.
SOFT Håndmetode: Indstil på 1 - 2. Optimal arbejdstemperatur 25-30  C
NORMAL Håndmetode: Indstil på 1,5 - 2. Optimal arbejdstemperatur 37  C
HARD Stripsmetode: Indstil på 2,5 - 3. Optimal arbejdstemperatur 45-50  C

    HEVI Sugaring    
             varmer

Opvarmning med HEVI varmer
Tænd sugaring varmeren ca. 1 time før brug og indstil efter, hvilken metode du ønsker at benytte.

Vi anbefaler, at du rører rundt i bøtten undervejs, så al sugaren har samme temperatur og konsistens. 
Varmeren kan sagtens stå tændt hele dagen i klinikken, men bør slukkes natten over. Hvis du har en kunde til behandling tidligt næste 
dag, kan du sætte en timer i stikkontakten eller opvarme bøtten i mikroovnen i ca. 1 min., hvorefter du sætter den tilbage i varmeren igen.

Tjek altid temperaturen, inden sugaren påføres kunden. Det kan være nødvendigt at justere varmeren, da sugaren også påvirkes af 
rumtemperaturen.

Sugaren kan opvarmes et uendeligt antal gange, hvis man undlader at brænde den på ved for kraftig opvarmning. 
Følg altid varmeguiden for at opnå den rigtige konsistens.
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Roll On Sugaring - 10 x 135 g.
Varenr. 2055-B2B 

Roll On Sugaring rulles nemt og hurtigt på kroppen 
og fjernes herefter med strips. Roll On kan kun an-
vendes til de store kropsområder, da dens fysiske 
størrelse ikke egner sig til eksempelvis armhuler og 
intimt.
Patronerne indeholder 135 g. sugaring, som rækker 
til cirka en benbehandling.

10 stk. i kolli. 

Ingredienser
Sucrose*, Glucose**, Fructose**, Aqua, Hydrolyzed Wheat 
Starch**, Sodium Chloride
* Ingrediens from organic farming
** Made using organic ingredients
79 % of the total ingredients is from organic farming.

Roll On Station med 3 varmere
Varenr. 2060-B2B

Varmeren er specielt udviklet til HEVI Sugaring, 
da varmelegemet er stærkere, og den korrekte 
temperatur holdes stabilt.

Opvarmningstid ca. 30 min. 

SINGLE VARMER 
Vare nr. 4450-B2B 

Alle priser er pr. stk. excl. moms

Opvarmning af Roll On Sugaring
Roll On patronerne opvarmes hurtigt på kun 30 min. Har du flere kunder efter hinanden anbefaler vi, at du har mere end én Roll On 
varmer, så der altid er en ny klar, hvis en patron løber tør. 

Roll On Sugaring tåler konstant opvarmning, men vi anbefaler, at den slukkes om natten.

Roll On
       Sugaring

Rengøring af Sugaring er nemt og lige til
Sugaren er vandopløselig, og det er derfor let at rengøre både varmere, hænder, spatler, gulv osv. med lunkent vand. Med sugar 
ødelægger du ikke dine lagner, håndklæder og tøj, da det kan vaskes af og derved ikke pletter.

Vi anbefaler, at du dagligt rengør dine varmere for længere levetid og for god hygiejne i forhold til dine kunder. Benyt eventuelt en 
spildkrave for at mindske rengøringen.

Den nemmeste og hurtigste metode til de store kropsområder, f.eks. ben, ryg og bryst.

Det er vigtigt, at sugar patronerne kun opvarmes i HEVI Roll On varmer, der er specielt udviklet til at holde den rette temperatur 
under hele behandlingen.

D
ERMATO LOGISK

TESTET
HEVI SU G ARING
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HEVI strips – store
Varenr.  2025-B2B

Til kroppen
100 stk. strips pr. pk. (viskose)

HEVI strips – små 
Varenr. 2030-F

Til ansigtet, bryn, overlæbe osv.
100 stk. strips pr. pk. (viskose)

Spatler – store 
Varenr. 2035-B2B

Til arme, ben, ryg og bryst.
100 stk.

Nitril handsker – sort
XS - 200 stk. 
Varenr. 290437-B2B
S - 200 stk. 
Varenr. 290438-B2B
XS - 200 stk.
Varenr. 290439-B2B 

 

Alle priser er ekskl. moms

Tilbehør til       
       Sugaring

Spatler – små
Varenr. 2040-B2B

Til intimområde, ansigt og 
armhuler.
100 stk.

Spatler – bryn/næse
Varenr. 2045-B2B

Til næsebor, øre og bryn
100 stk. 

Spildkrave til varmer
Varenr.  PC02-B2B

Beskyt din varmer og minimér 
rengøring
50 stk.

HEVI hårbånd
Varenr.  HB-PL-B2B

Hårbånd til ansigtsbehandlinger, 
blød frotté med velcrolukning
5 stk.



Side 17Allergivenlig | Økologisk certificeret  | Dansk produceretSkånsom hårfjerning | Til hele kroppen | Alle hudtyper

Alle priser er ekskl. moms

Ampli lup lampe på hjul
Varenr. 2799-B2B

Moderne LED lup lampe – kraftig mo-
del på fod med 5 drejehjul.
Med oplyst LED lysdiode og koldt lys, 
der forstørrer op til 5 x dioptri.
Lampen er udstyret med en kontakt til 
at justere lysintensiteten i 2 forskellige 
positioner. Den leddelte arm gør det 
nemt at justere vinkel og lysdækning, 
så der opnås en optimal arbejdsstilling.
Selve hovedet, hvor forstørrelsesglas-
set sidder kan også justeres.

Engangslagen til hovedstøtte
Varenr. 4128-B2B

Engangslagen til hovedstøtte på mas-
sagebriks.
Størrelse 41 x 32 cm.

100 stk. pr. pk.

Engangslagen til briks
Varenr. 1993-B2B

Dette engangslagen er faconsyet og 
med elastik, der sikrer, at lagnet ligger 
stabilt på briksen.

Engangslagner er praktiske og sikrer 
høj hygiejnestandard på din klinik.

10 stk. pr. pk.

Håndsprit 75% - 100 ml
Varenr. 6030-B2B

Økologisk certificeret håndsprit  med 
75 % alkohol, der effektivt rengør 
huden. 
Sugarcane og glycerin plejer og 
blødgør huden, så hænderne ikke 
udtørres.

Engangstrusser - sort
Varenr. 3535-B2B

Engangstrusser Non Woven 
til spraytan, sugaring/voks- eller 
spabehandlinger.

100 stk. pr. pk.

Premium vaskeklud
Varenr. 223-B2B

Lækre premium vaskeklude i profes-
sionel kvalitet er fremstillet af blødt 
bomuldsfrotté. De føles derfor som en 
drøm at bruge og giver en følelse af 
både luksus og velvære.
De hvide vaskeklude er OEKO-TEX-
certificerede.
Materiale: 
100 % bomuldsfrotté. 350 g/m2

Str. 30 x 30 cm.

Tilbehør til       
       Sugaring
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CLEANSER - 250 ml.
Varenr. 2015-B2B

Renser huden for creme, olier og bakterier 
inden sugaring behandling påbegyndes. 

Anvendes både på kroppen og i ansigtet.

Ingredienser 
Aqua, Alcohol Denat, Aloe Barbadensis Leaf Juice,
Isopropyl Alcohol, Panthenol, Lactid Acid. 

POWDER - 110 g.
Varenr. 2020-B2B

Powder sikrer, at huden er helt tør. Hvis huden 
er fugtig, kan du opleve, at sugaren ikke kan 
fæstne.
Powder kan også kommes på huden løbende 
under behandlingen, hvis sugaren ”sætter sig 
fast”       eller hvis kunden sveder meget.
 

Ingredienser 
Talkum

Behandlingsprodukter 
                        Forberedelse af huden

Alle spatler og al pap fra HEVI Sugaring er fremstillet af 
FSC-certificerede træer, hvilket betyder, at de stammer fra 

ansvarsfuldt skovbrug. Du kan med god samvittighed købe 
FSC-mærkede produkter, da der i en FSC-skov ikke 

bliver fældet mere træ, end hvad skoven kan nå 
at reproducere. 

Alle priser er ekskl. moms
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HEVI Sugaring er bygget på et grønt mindset

Alle vores produkter er grønne fra inderst til yderst.  
Det er nemlig ikke kun det økologiske og bæredygtige indhold i  

produkterne, der er vigtigt.  
 

Derfor er vores meget af vores plastemballage lavet af genbrugsplast 
eller sukkerrørsrester, mens æskerne er fremstillet af genbrugspap. 
Selv træspatlen til sugaring er lavet af FSC certificeret træ, ligesom 

alle vores etiketter er fremstillet af sukkerrørsrester.  
 

Under fragten beskyttes dine nye økologiske produkter af vores 
bionedbrydelige pakkefyld, som er lavet af majsgranualt og iøvrigt 

kan bruges som gødning til dine planter efterfølgende.  
 

På den måde fuldendes vores grønne mindset, og vi tager sammen 
små, men vigtige skridt mod en bæredygtig fremtid.
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Skal vores Pure Benefit 

hudplejeserie forhandles i din klinik?
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Sugar Scrub - 200 g. 

De økologiske sukkerkorn eksfo-
lierer nænsomt, men effektivt de 
døde hudceller væk uden at ridse 
huden og forebygger derved ind-
groede hår. 
Scrubbens cremede konsistens 
grundet de plejende olier tilfører 
huden masser af fugt og efterlader 
et silkeblødt resultat. 
Kan anvendes på hele kroppen, 
men er særlig vigtig i intimområ-
det, hvor risikoen for indgroede hår 
er større.

Varenr. 6010-F

Ingredienser
Sucrose*, Hydrogenated Coconut Oil, Sim-
mondsia Chinensis Seed Iil*, Prunus Amyg-
dalus Dulcis Oil*, Tocopherol (and) Beta-
sitosterol (and) Squalene.

* Ingrediens from organic farming
87 % of the ingredients is from organic 
farming

Aloe Vera - 150 ml.

Den økologiske Aloe Vera virker 
kølende og beroligende på huden 
lige efter hårfjerningen. Dens anti-
bakterielle effekt sørger for at hin-
dre bakterier i de åbne hårsække 
og modvirker røde knopper.

Aloe Vera gel kan også anvendes 
som aftersun på solbrændt hud 
eller til irriteret hud, hvor den be- 
roliger og heler huden.

Varenr. 6025-F

Ingredienser
*Aloe Barbadensis Leaf Juice, Butylene Gly-
col, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Cross-
polymer, Panthenol, Caprylyl Glycol, Ami-
nomethyl Propanol, Allantoin.

* Ingrediens from organic farming
95 % of the ingredients is from organic 
farming / Certified organic under NOP

Body Balm - 250 ml.

Plejende og fugtgivende lotion med 
panthenol, aloe vera og macadamia 
olie, der blødgør i dybden og opret- 
holder hudens egen sebum. Virker 
helende på irriteret hud og er derfor 
også særdeles velegnet til personer 
med sensitiv hud og eksem. 

Anvendes dagligt for at sikre en vel-
fugtet hud uden indgroede hår.

Varenr. 6020-F

Ingredienser
Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Capry-
lic/Capric Triglyceride, Ethylhexyl Stearate, 
Macadamia Ternifolia Seed Oil*, Glycerin, 
Butyrospermum Parkii Butter*, Glyceryl 
Stearate, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Gluco-
side, Phenoxyethanol, Panthenol, Allantoin, 
Sodium Cetearyl Sulfate, Sodium Benzoate, 
Citric Acid.

* Ingrediens from organic farming
57 % of the ingredients is from organic 
farming

  Salgsprodukter 
                         - Før og efterbehandling

Sælges kun i kolli af 6 stk.

D
ERMATO LOGISK

TESTET
HEVI SU G ARING

2018
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Vækst 
    retninger

Bryn og overlæbe
Arbejd sugaringen på udefra og ind mod midten af ansigtet. 

Barkenbarter
Arbejd sugaringen på i retningen fra hagen og op mod øret.

Armhulen
Hårene vokser typisk i to retninger med armhulens midte som 
skillepunkt. Arbejd derfor sugaringen på udefra og ind mod midten 
– af to omgange. 
Få kunden til at hjælpe ved at holde brystet stramt og væk fra arm-
hulen.  

Ben
Arbejd sugaringen på fra foden og op mod knæet. Et lille tip, hvis du 
arbejder med håndmetoden, er at bruge strips ved fodryggen og 
knæet, da sukkeret har en tendens til at drille disse to steder. 

Næsen
Inde i næsen skal der ikke tænkes i vækstretninger. I stedet behandles 
én side ad gangen, dvs. de to næsebor deles op i 4 dele. 

Brazil/Intim
Arbejd sugaringen på fra klitoris og ud. På kønslæberne arbejdes 
sugaringen på nedefra og op. Få kunden til at hjælpe ved at holde 
maveskindet stramt og væk fra intimområdet. 

= vækstretningen, dvs. den vej du skal rykke hårene af

Ved sugaring påføres sugaren mod hårets vækstretning og fjernes 
med vækstretningen, som giver en mere skånsom hårfjerning. 

1 2 3 4
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Kontraindikationer og forbehold
Der må ikke behandles på hud, der er skadet, solskol-
det eller direkte på åreknuder.

Husk at oplyse kunden om, at der efter en sugaring- 
behandling skal gå 24 timer, før de må solbade, gå i 
svømmehal/saltvand eller træne, da porerne er åbne 
og mere modtagelige overfor bakterier.

Vær opmærksom på, at nogle diabetikere ikke tåler 
hårfjerning med sugaring og voks. 

Behandlingsinterval
Første gang, man skal have fjernet hår, er altid ”den 
værste”. 
Kunden ved ikke, hvad han/hun skal forvente, hårene 
er måske lidt for lange, og der er mange hår.

Allerede ved anden behandling er der færre hår, og 
hårene er blevet finere.

I hver hårsæk gror der 2-3 hår i hver sin fase. Det bety-
der at din kunde allerede en uges tid efter første be-
handling vil kunne mærke hår igen, da de hår, som lå 
lige under hudoverfladen, nu er kommet frem. Vækst-
faserne skal derfor ensrettes ved gentagne hårfjer-
ninger med kortere interval indtil hårsækken er tom 
og nye hår vokser i samme tempi. Derefter kan inter-
vallet mellem hårfjerningerne øges.

Nogle kunder vil foretrække at blive behandlet efter 
4-5 uger, hvor hårene blot er 2-5 mm lange, og 
andre kan sagtens vente i 5-7 uger, til hårene er 5-9 
mm lange. Dette er meget individuelt.

Før- og efterbehandling af huden
Det er en god idé at skrubbe/peele både krop og 
ansigt 3-4 gange om ugen. Peelingen vil løsne ind-
groede hår og fjerne døde hudceller, der kan stoppe 
porerne til, så hårene ikke kan komme ud.
 

Så let 
    er det

Opvarm sugaringen

Påfør Cleanser og Powder

Påfør sugaringen 
mod groretningen

Ryk af med groretningen

Rengør

Efterbehandling

Vigtig viden...
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Ecocert COSMOS er et anerkendt internationalt miljø- og økologimærke, der sikrer forbrugeren naturlige, øko-
logiske og bæredygtige produkter. 
Mærkningen, Ecocert COSMOS Organic, er den absolut strengeste økologi- og miljøcertificering. Ud over at 
mindst 95% af ingredienserne skal være plantebaserede og økologiske, kontrollerer Ecocert løbende produ-
centerne, at ingredienserne er ansvarligt og miljøvenligt dyrket. Dertil skal emballage og produktion leve op til 
særlige miljøstandarder. 
Alle Ecocert-mærkede produkter er fri for syntetiske parfume- og farvestoffer. 

  En ændring 
til noget
            bedre

D
ERMATO LOGISK

TESTET
HEVI SU G ARING

Dermatologisk Testet - Alle vores produkter er dermatologisk testet ved et uafhængigt institut og har opnået 
den bedst mulige vurdering, hvor ingen af testpersonerne oplevede en allergisk reaktion.
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”Det var vigtigt for mig ikke kun at fremstille et effektivt produkt, men også et 
produkt, som udelukkende består af rene, naturlige råvarer – og derigennem 
gøre det nemt at vælge et grønt og bæredygtigt alternativ inden for hårfjerning.”

- Vivi 

VEGAN - Naturlige plantebaserede produkter fri for animalske produkter og biprodukter. Produkterne er 
selvfølgelig heller ikke testet på dyr.

AllergyCertified er et internationalt allergimærke grundlagt med det formål at gøre det nemmere som forbruger 
at vælge allergivenlige produkter over hele verdenen. Hver eneste ingrediens bliver nøje gennemgået og sikrer, 
at indholdet er så mildt og skånsomt for huden som overhovedet muligt. 
Forbrugerens garanti for produkter uden allergener og hormonforstyrrende stoffer, som parfume, der kan give 
irritation og allergi. Alle produkter kan derfor trygt anvendes af både astmatikere og allergikere.  
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Bliv professionel sugaring behandler 
                               med HEVI Sugaring Diplom uddannelse 

Kr. 4.995,-
Inkl. undervisning og startpakke

Kursus med fokus på dig!

Alle vores kurser afholdes som eneundervisning, hvor 
vi kan tilpasse kurset dine behov og ønsker. Det giver ro 
og tid til at klæde dig bedst muligt på, så du give dine 

kunder en god sugaringbehandling.
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Kr. 4.995,-
Inkl. undervisning og startpakke

Du sparer 3.094,-

Alle priser er ekskl. moms.

Kursus uden startpakke
Kr. 1.995,-

Kr. 1.495,-

Kr. 495,-

Egner sig til nyt personale eller til dig, der allerede bruger HEVI Sugaring med Spatel 
eller Roll On og nu har mod på håndmetoden. 

Brazil kursus
Til dig, der gerne vil tilbyde dine kunder hårfjerning i intimområdet. Dette kursus er 
inkluderet ved køb af håndmetodekurset.    

Ekstra person
Skal flere på klinikken være sugaring behandlere? Tilkøb plads på kurset til en ekstra person

På kurset lærer du alt, hvad du har brug for at vide for at komme godt i gang med håndmetoden i din klinik. Du får en 
grundig ene undervisning i teknikken og prøver selv kræfter med hårfjerningen på modeller. Der introduceres også til 

Spatel og Roll On Sugaring, hvis du ikke kender disse metoder i forvejen.  
Kursets varer 4-6 timer og foregår enten hos os i Hornsyld, Hedehusene eller i din klinik. 

På kurset lærer du også at lave en brazil. Denne del af kurset kan enten afholdes samme dag som håndmetoden eller du 
kan komme igen og samtidig få finpudset din håndmetode teknik.

1 Roll On station med 3 varmere | 10 Roll On Patroner | 2 HEVI varmere | 3 Body Sugaring á 1 kg (Hard, Normal, Soft)  

100 Kropsstrips | 100 Ansigtsstrips | 1 Powder | 1 Cleanser | 6 Aloe Vera

6 Body Balm | 6 Sugar Scrub | 200 Nitril handsker | 300 Spatler i 3 størrelser

Værdi 4.599,-

Kursus i Håndmetoden 
                     inkl. brazil
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Hvor afholdes 
                   kurserne?

Undervisning på Sjælland

Hedehusene Massage v/Maria Zeyn 
Hasselvej 26
2640 Hedehusene
Tlf. 50 74 49 94
hedehusenemassage@gmail.com

Undervisning Jylland/Fyn

HEVI Sugaring ApS
Nørregade 44
8783 Hornsyld
Tlf. 24 24 42 34
erhverv@hevi-sugaring.dk

ELLER hos dig
Her skal du dog tillægge 5 kr. pr. kørt km. Ved undervisning hos dig skal du selv sørge for modeller - min. 1 person 
(men gerne 2) til ben, arme og ansigtsbehandling.

Vi står altid for produkter til brug i undervisningen.

Har du andre ønsker end dem omtalt i 
kataloget, vil vi selvfølgelig meget gerne 
imødekomme disse på bedste vis.

Christina Alsted
Din HEVI Sugaring ekspert 

Overvejer du at få HEVI Sugaring i din klinik eller har du spørgsmål til 
teknikkerne, så kontakt endelig vores kosmetolog og klinikansvarlige, 
Christina Alsted.  

Side 28

1 Roll On station med 3 varmere | 10 Roll On Patroner 

1 Powder | 1 Cleanser | 1 Sugar Scrub | 1 Body Balm | 1 Aloe Vera

100 Kropsstrips

Kr. 1.195,-
 Inkl. online undervisning
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Undervisning Jylland/Fyn

HEVI Sugaring ApS
Nørregade 44
8783 Hornsyld
Tlf. 24 24 42 34
erhverv@hevi-sugaring.dk

Se gratis Sugaring kursus her:

erhverv@hevi-sugaring.dk | Tlf: 24 24 42 34

Bestil på
 www.hevi-sugaring.dk

Alle priser er ekskl. moms. 

Gratis online kursus i 
     Roll On og Spatel Sugaring

Vælg Roll On eller Spatel Startpakke
 Du skal have et gyldigt CVR nr. indenfor branchen

På vores online kurser får du en introduktion til Roll On eller Spatel Sugaring, 
hvorefter du hurtigt kan komme igang med teknikkerne selv.

Har du efterfølgende spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os eller komme forbi 
til et minikursus, hvis du har behov for at få det vist fysisk.

Ønsker du at tilbyde dine kunder intimbehandlinger, anbefaler vi, at du tager et fysisk kursus.

1 HEVI varmer | 1 Hard Sugaring | 1 Powder | 1 Cleanser  

1 Sugar Scrub | 1 Body Balm | 1 Aloe Vera |  300 spatler i 3 størrelser

100 Kropsstrips | 100 Ansigtsstrips

1 Roll On station med 3 varmere | 10 Roll On Patroner 

1 Powder | 1 Cleanser | 1 Sugar Scrub | 1 Body Balm | 1 Aloe Vera

100 Kropsstrips

Eller køb begge pakker på samme tid for kun

Kr. 2.195,-  SPAR 245 ,-

Kr. 1.195,-
 Inkl. online undervisning

Kr. 1.245,-
 Inkl. online undervisning

Spatel Sugaring Roll On Sugaring
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Makeup tip

Få en flottere og mere ensartet makeup ved at 
fjerne de lyse dun på kinder og kæbe. 

Makeuppen bliver nemmere at blende ind i 
huden, så udtrykket bliver naturligt.
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Brug sugaring          .....
            i din frisørsalon

Vores naturlige og skånsomme sugaring er perfekt til hårfjerning i ansigtet, hvor huden er finere og mere sart. Uanset 
om det er øjenbryn, der skal tilrettes, uønsket hår i øre og næse eller en korthårs frisure, som skal gøres helt skarp i 

nakken, så kan du klare det med HEVI Sugaring uden risiko for allergiske reaktioner eller hudskader. 
Startpakken indeholder alt, hvad du har brug for og med vores online kursus bliver du klædt godt på til at give dine 

kunder et flot resultat.

HEVI Sugaring er perfekt til dig, der ønsker en frisørsalon med en grøn profil.

Frisør startpakke inkl. gratis online kursus

1 HEVI varmer | 1 Hard Sugaring | 1 Powder | 1 Cleanser | 1 Aloe Vera | 300 spatler i 3 størrelser | 200 store strips | 500 ansigtsstrips

Kr. 1.145,-
ekskl. moms.

Ønsker du et fysisk kursus

Det kan vi også sagtens tilbyde. Kontakt os på erhverv@hevi-sugaring.dk eller Tlf. 24 24 42 34 for nærmere aftale.

Kom godt i gang med vores videoguides

Øre Næse Øjenbryn Nakke OverlæbeIntro
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Årets nyhed 2021
                        Sugar Massage

            Sugar Massage er en naturlig og hudforyngende bindevævsmassage, der 
virker regenererende og opstammende på huden. Massageteknikken ud-

nytter sukkerets klæbrighed til at danne vakuum på huden, så bindevævet 
løftes og aktiveres. På den måde får vi naturligt skabt et bedre flow, hvor 
blod- og lymfecirkulation stimuleres, mens kollagen- og elastinproduk-

tionen øges. Sugar Massagen og den afsluttende Sugar Stamp teknik har en 
fantastisk udrensende effekt på ophobede affaldsstoffer, mens huden også 
eksfolieres og dybderenses, så porerne mindskes. Behandlingen er særligt 

velegnet til anti-age og akne behandlinger.

Dine kunder vil opnå en mere ensartet og spændstig hud, hvor fine linjer 
reduceres, og huden har fået fornyet glød.

Anvend også Sugar Massage på hele kroppen, hvor den er særligt velegnet 
til cellulites behandling

Se en sugar massage behandling her

Skånsom og naturlig
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Sugar Massage

SUGAR MASSAGE - 700 g.
Varenr. 6050-B2B

En naturlig og effektiv bindevævsmassage, hvor vi 
udnytter sukkerets klæbrighed til at danne vakuum 
og derved løfte vævet, så blod- og lymfecirkulation 
aktiveres og udskillese af affaldsstoffer øges. 

Opstrammende og regenererende.

Ingredienser 
Sucrose*, Glucose**, Fructose**, Aqua, Sodium Clorid 

*Ingrediens from organic farming
**Made using organic ingredients
80 % of the total ingredients is from organic farming.

SUGAR STAMP KLUDE - 100 stk.
Varenr. 2016-B2B

Klude til sugar stamp i forbindelse med sugar mas-
sage behandling.
Anvendes sammen med Sugaring til eksfoliering og 
dybderens, hvormed tilstopninger og urenheder 
fjernes og porerne minimeres.

Kom på kursus 
                     i Sugar Massage

 5 hårbånd | 1 Sugar Massage 700 ml. |1 Aloe Vera | 1 Normal Sugaring | 100 stk. Sugar Stamp klude

Inden du skal i gang med sugar massage i din klinik, kan du både tage et online eller et fysisk kursus. Online kurset 
er til dig, der er vant til at lave ansigtsbehandlinger og har nemt ved at lære teknikker, mens det fysiske kursus er til 

dig, der ønsker dybdegående eneundervisning, hvor du får finpudset teknikken på modeller. 
 

Begge kurser indeholder en startpakke med Sugar Massage 

Sugar Massage Startpakke

Fysisk kursus inkl. startpakke 

Kr. 1.495,-
 

2-3 timers eneundervisning  

Online kursus inkl. startpakke

Kr.  599,-

Alle priser er angivet ekskl. moms.
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Hvorfor vælge
          HEVI Sugaring 
frem for almindelig voks?

HEVI Sugaring er et skånsomt og allergivenligt alternativ til de 
traditionelle voksbehandlinger. Den rene og økologiske sugar fjerner 

kun hårvækst og døde hudceller og efterlader derfor en peelet hud med 
et silkeblødt resultat.  

Slut med allergiske reaktioner og hudskader 

HEVI Sugaring er så mild og ren, at det kan anvendes til alle hudtyper 
og på alle kropsområder. 

Selvom hårene fjernes med roden, er det mindre smertefuldt end tra-
ditionel voks, fordi det gøres med hårets groretning. Det betyder også 
færre knækkede hår og dermed et flottere og mere holdbart resultat.  

Hos HEVI Sugaring bruger vi kun naturlige og økologiske ingredienser, 
der er produceret med omtanke for miljøet.

Giv dine kunder en skånsom og bæredygtig hårfjerning med 
HEVI Sugaring
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Kan hårene blive for lange?
Hvis hårene er længere end 1 cm, anbefales det 
at trimme dem, da behandlingen ellers er mere 
smertefuld. Vi anbefaler en hårlængde på ca. 5 
mm., men sugaring kan fjerne hår ned til 2 mm.

Perfekt til brazilian
HEVI Sugaring er særligt god til intimområdet, 
hvor huden er mere sensitiv. Behandlingen er 
mindre smertefuld, fordi hårene fjernes i vækst- 
retningen, mens risikoen for skægpest og ind-
groede hår også mindskes.
HEVI Sugaring kan anvendes i hele intimområ-
det og efterlader en glat hud uden hudirritation. 

Vær obs på de små hår i ansigtet
Selv de fineste dunhår i ansigtet kan fjernes i 
med sugaring. Benyt en lidt tykkere sugar og 
arbejd den meget grundigt ind i hårene. Dette 
gøres nemmest med spatelmetoden.

Nogle mennesker har meget stride hår, der sidder rigtig godt fast i hårsækken. Her kan det være en fordel at bruge en 
tykkere sugar, som er nemmere at arbejde ind omkring hårene. Alternativ kan man de første gange lave behandlingen 
som med almindelig voks, dvs. påføre med hårenes groretning og hive af mod. Da tvinges de genstridige hår ud, men 
risikoen for knækkede hår øges også, så det bør kun gøres, indtil hårsækkene er blevet slappere.

Armhuler
Ansigt

Armene

Intimt

Ben

Fødder 

Mave & ryg

Hårfjerning til 
                 hele kroppen

HEVI Sugaring er selvkonserverende pga. det høje sukkerindhold. Sugaren kan derfor anvendes uden handsker, 
og skulle der komme hår eller hudceller ned i den ubrugte sugar, kan bakterierne ikke overleve. Det giver dig et 
naturligt og rent produkt uden skadelig kemi.

      Hårfjerning 
uden konserveringsmidler

Til kamp mod 
      de stride hår
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ANAGEN FASE TELOGEN FASE

Antallet af  hårsække på vores krop er genetisk bestemt. 
Det vil sige det antal vi fødes med ikke ændrer sig gennem 
livet.
Nogle hårsække er inaktive fra fødslen og aktiveres først 
i f.eks. puberteten, ved anden hormonel påvirkning, 
medicin, stress eller lign.. Hårene kan ligeledes ændre 
form, farve og struktur gennem livet, og ved hormonel-, 
eller medicinsk påvirkning. 
Håret gror i tre vækstfaser, og hvert enkelt hår gror i sin 
egen rytme. Det er den rytme, der skal ensrettes med 
gentagne behandlinger, så der kan opnås en længere hår-
fri periode med glat hud. 

Det optimale er at fjerne håret i vækstfasen. I vækstfasen, 
også kaldet den anagene fase, gror håret, får næring og 
har blodtilførsel. Når håret fjernes i denne fase afbrydes 
væksten, hvorved en lille punktblødning kan opstå. 

Ofte kan man se, at hårroden kommer med ud. Derved 
svækkes hårpapillen, og ved gentagne hårfjernelser vil 
færre og færre hår dannes. 

“Man vil efter første behandling kunne opleve, at det 
nye hår kan ses. Måske går der kun et par uger, inden 
der skal behandles igen, men efter 2-3 behandlinger er 
hårsækken tom, og der vil kunne gå op til 6 uger mellem 
hver behandling. Dette kan selvfølgelig variere fra per-
son til person.“ 

Ved hvert hårstrå er der en talgkirtel, der tilfører huden og 
håret fedt. Denne talgkirtel kan en sjælden gang imellem 
irriteres, når hårstrået trækkes ud, så der kommer en lille 
bums eller en form for irritation. Dette ses oftest på over-
læben, kinder og hage. Nogle oplever det aldrig, andre 
hver gang. En eventuel bums eller irritation, der får lov til 
at ”være i fred” vil typisk forsvinde efter få dage. 

      Bliv klogere på hårets 
vækstfaser

KATAGEN FASE
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                Undgå 
       indgroede hår

Et indgroet hår er et hår, der ikke kan bryde igennem 
hudcellerne. Derfor bliver håret under huden og vok-
ser videre derunder. Det resulterer i irriterende kløe og 
knopper og kan i visse tilfælde ende ud i betændelse. 

Efter behandling med sugaring er det nye og bløde hår, 
der kommer frem, og det kan være ekstra svært for dem 
at bryde igennem tør og hård hud. De nye hår hjælpes 
derfor godt på vej ved dagligt at gennemfugte huden 
med Body Balm. 

En anden vigtig del i kampen mod indgroede hår er fjer-
nelse af døde hudceller, der blokerer vejen for de nye hår. 
Ved behandling med sugaring kan man allerede dagen 
efter eksfoliere huden med Sugar Scrub. Generelt bør 

huden eksfolieres ca. 3-4 gange om ugen. Som et godt 
husketip kan det gøres til en vane at eksfoliere, når man 
alligevel er i bad. 

Selvom man gør ovenstående, kan enkelte dog stadig 
opleve indgroede hår. Dog ved dagligt at benytte Body 
Balm og flere gange i ugen eksfoliere med Sugar Scrub, 
bør antallet af indgroede hår blive reduceret. Hvis man 
vil de indgroede hår helt til livs, kan man benytte en 
desinficerende pincet og forsigtigt “plukke” hårene frem. 
Den bløde hud kommer ikke helt af sig selv, men man 
hjælper sin hud godt på vej med ovenstående råd. Og jo 
oftere man bruger sugaring – jo færre hår kommer frem 
– og jo færre indgroede hår får man. 

Pure Benefit Sugar Scrub giver en følelse af luksus, 
idet sukkerkornene nænsomt smelter ind i huden. De 
naturlige ingredienser er fugtgivende og blødgørende 
for huden og særligt effektive mod indgroede hår. 
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Gratis mediemappe til dig, 
med billeder og videoer 
som du kan bruge til din 

markedsføring og sociale medier

Vi glæder os til at samarbejde med dig 
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     Sådan 
bestiller du varer

Hos HEVI Sugaring bestiller du nemt og hurtigt dine produkter på vores webshop, når det passer ind i din 
arbejdsdag.

Opret dig som erhvervsbruger og kom hurtigt i gang. Dine varer leveres direkte til din klinik indenfor 1-2 hverdage.
OBS - det kræver gyldigt CVR nummer inden for branchen for at kunne bestille.

Find mere info på www.hevi-sugaring.dk/erhverv eller direkte via QR kode
       

Fordele til dig

Fri adgang til billeder og video, som du kan anvende på de sociale medier eller øvrig markedsføring

Gratis plakater til skilte og ophæng i dine lokaler

Undervisningsmateriale

Rådgivning ved vores kosmetolog og sugaring specialist

Vi glæder os til at samarbejde med dig 

www.hevi-sugaring.dk | Tlf. 24 24 42 34 | erhverv@hevi-sugaring.dk

ØKOLOGISK CERTIFICERET HUDPLE JE 

SKÅNSOM OG EFFEK TIV HÅRFJERNING MED 
SUGARING TIL HELE KROPPEN

HÅRFRI OP TIL 4 UGER

NO
RD

IC SWAN ECOLABEL
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Now I’m shining - are you?


