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Profilul companiei 

Produsele inovatoare Italwax de îndepărtare a părului sunt create special pentru 
a asigura tratamente de epilare sigure, igienice și lipsite de durere. Produsele 
Italwax, create și fabricate de Filo Bianco Srl, fabricate in Italia, în apropiere de 
zona Milano, îndeplinesc cele mai înalte cerințe de calitate ale profesioniștilor 
și utilizatorilor finali datorită unui control strict al fabricației și a proceselor 
constante de cercetare și dezvoltare realizate de către personalul nostru bine 
calificat. Folosind rășină naturală de pin purificată sau rășini sintetice inovatoare 
pentru tipuri delicate de piele, produsele Italwax detin o Certificare de bune 
practici de fabricație (GMP) și îndeplinesc cele mai înalte standarde de fabricație 
din UE.
Echipa Italwax este ambitioasa si avansează constant, dezvoltând și introducând 
pe piață noi formule inovatoare și concepte de epilare. Munca în echipă ne 
permite să ne surprindem în mod constant clienții cu lansări de produse noi în 
fiecare an. Calitatea deosebită a cerii cu film liposolubil și fierbinte garantează 
rezultatul perfect al procedurii și îngrijirea intensă a pielii.
Pentru multi ani, produsele Italwax au menținut o credibilitate constantă în 
rândul cosmeticienilor din întreaga lume: cerurile noastre sunt produse de înaltă 
calitate, îndepărtează eficient părul nedorit, nu provoacă iritarea pielii și au culori 
și parfumuri plăcute. Misiunea noastră principală este satisfacția completă a 
clientului, așa că noi, Italwax, depunem eforturi pentru a crea produse inovatoare 
pentru a aduce serviciile de ceară la nivelul următor. Tratamente autentice de 
epilare de lux precum Italwax Full Body Wax Ritual SPA sau Italwax Nirvana, 
conceptul SPA Waxing aromat ne diferențiază de concurență și ne definește 
viziunea în industria de ceara.
Modernul sortiment ce ceara elastica în granule Italwax permite esteticienilor 
profesioniști să aleagă ceara perfectă pentru nevoile clienților lor. Având o 
temperatura de topire scăzută, ceara elastică și cremoasă în granule se solodifică 
exact la timp. Granulele de ceară topite permit specialistului în frumusețe să 
măsoare exact cantitatea de ceară necesară pentru fiecare procedură.
Sortimentul de ceara Topline cu polimeri sintetici este alegerea perfectă pentru 
clienții cu pielea sensibilă și garantează lipsa roşeţii în timpul procedurii de 
epilare. Disponibilă în variante de ceară liposolubilă și elastică, Italwax Top Line 
este studiată pentru a oferi proceduri de epilare nedureroase și confortabile 
pentru tipologiile de piele predispuse la roșeață și alergii.
Ținând pasul cu vremurile și reacționând pozitiv la schimbările din sectorul 
cosmetic şi de înfrumuseţare, echipa Italwax implementează în mod constant 
activități educaționale, cu sesiuni de webinaruri live și traininguri offline. Italwax 
Academy este principalul punct de informare pentru cosmeticienele din 
întreaga lume care doresc să investească în cariera de epilare. Recunoașterea 
excelenței Italwax de către profesioniști din sectorul beauty este evidentă prin 
distribuția la nivel mondial - marca este exportată din Italia în peste 70 de țări 
din întreaga lume.

Alăturați-vă comunitatii noastre astăzi! Descoperiți lumea epilarii cu ceara 
eficientă și de calitate, și explorați noi orizonturi alături de noi!

Găsiți-ne pe:  
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Calitatea produselor Italwax de 

îndepărtare a părului este garantată de 

certificarea GMP (Good Manufacturing 

Practice). Folosim doar materii prime de 

înaltă calitate și testăm în laboratorul 

nostru intern fiecare lot primit și 

fiecare lot expediat. Testarea extrem 

de precisă, atitudinea responsabilă 

și respectarea reglementărilor UE ne 

permit să fabricăm unul dintre cele mai 

bune produse de îndepărtare a părului 

din lume sub brandul nostru „Italwax” 

și sub mărcile in regim Private Label ale 

clienților noștri.

„Ori de câte ori vedeți o afacere de 
succes, sa stiti ca cineva a luat odată o 
decizie curajoasă.”  

Peter F. Drucker
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Italwax Academy

Situat în apropiere de zona Milano, Italwax Academy reprezintă un punct strategic de adunare pentru 
cosmeticienele din întreaga lume. 
Oferta noastră educațională constă atât din seminarii on-line cât și off-line,  evenimente Italwax Day 
dedicate nu numai 
cosmeticienelor la nivel începător, dar și celor experimentați care doresc să-și dezvolte cariera. 

Operăm în peste 70 de țări, iar cursurile noastre de instruire pot fi organizate în 6 limbi: italiană, engleză, 
franceză, română, spaniolă și rusă. În colaborare directă cu distribuitori Italwax din întreaga lume, organizăm 
peste 50 de sesiuni de webinar live în fiecare an.

Începând cu 2021, am implementat și un seminar intensiv on-line pentru cosmeticienele experte care 
doresc să devină formatori Italwax certificati. 

Vrei să afli mai multe? Contactați-ne la adresa de mail marketing@italwax.it 

Experiență în întreaga lume.

Având un accent deosebit pe activitățile educaționale din Italia, Italwax Academy oferă sesiuni 
de training personalizate pentru saloane de înfrumusețare din Italia, centre SPA și cosmeticene 
freelance care doresc să își diversifice oferta de înfrumusețare prin introducerea conceptului 
inovator de tratament de depilare creat de Italwax. 

Sesiunile de streaming live, împreună cu seminariile off-line susținute în limba italiană de 
formatorii noștri profesioniști reprezintă o ofertă educațională autentică și completă pentru 
cosmeticienii din Italia. 

Începând cu 2021, am implementat și un seminar intensiv pentru cosmeticieni experți care 
doresc să devină traineru certificati Italwax în Italia. 

Vrei să afli mai multe? Contactați-ne la adresa de mail marketing@italwax.it 

Gândește la nivel global, acționează local.

Găsiți-ne pe:  
    

www.italwax.com
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Kit de epilare a feței
cu ceară Glowax Kitul conține:

• 1 incalzitor de ceară
• 1 cablu de alimentare
• 1 capsulă detașabilă din aluminiu 

(deja introdusă în încălzitorul de ceară)
• 2 pungi de ceară de film în granule
• 2 pliculețe de talc cosmetic
• 1 sticlă de „pre gel de ceară”
• 1 sticlă de „după efect de emulsie 

după ceară”
• 20 de spatule de lemn de unică 

folosință „Medium”
• 10 spatule de lemn de unică folosință 

„Sprâncene”
• 1 prospect de instrucțiuni 
• 2 plicuri de „șervețele de curățare cu 

încălzire cu ceară”

Italwax Solo Glowax Kit reprezintă un concept inovator pentru îndepărtarea părului facial, potrivit atât pentru uz casnic, cât și pentru 
uz profesional.
Italwax Solo Glowax Kit este alegerea inteligentă pentru procedurile de epilare la domiciliu, oferind o serie de beneficii precum:

Urmăriți tutorialul 
nostru video!

italwax.com/glowax-tutorial

• Optimizarea timpului: trusa include toate produsele necesare unui tratament profesional la domiciliu.
• Tutorial video complet: folosind codul QR puteți consulta procedura video de îndepărtare a părului, 

creată pentru a face experiența de depilare unică, distractivă și nedureroasă.
• Raport calitate-preț excelent: kitul conține 2 pungi de ceară Glowax cu particule strălucitoare de 80 

g (2,82 oz) fiecare, cantitatea ideală pentru mai mult de 30 de tratamente de epilare a părului de pe 
buza superioară.

• Calitate italiană: încălzitor de ceară 100% fabricat în Italia, special creat pentru a fi folosit cu ceara 
elastică Italwax

• Potrivit pentru pielea sensibilă: ceara Cherry Pink- un nou membru al familiei noastre de ceară film 
elastică, cu aplicație multidirecțională. Compoziția sa unică și sclipitoare, fără de rășini de pin naturale, 
o face perfectă chiar și pentru pielea cea mai sensibilă, predispusă la roșeață.

• Rezerve de produse disponibile.
 
De ce Italwax Solo Glowax kit reprezintă alegerea perfectă pentru profesioniști?
Este un sistemul complet pentru tratamente igienice de epilare care include:

• Capsule de unică folosință pentru o procedură de epilare 100% igienică.
• Încălzitor de ceară compact și convenabil conceput pentru proceduri de îndepărtare a părului cu 

suprafețe mici.
• Ideal pentru cosmeticienele care efectuează servicii mobile de epilare la domiciliul  

clientului (transport și depozitare ușoare).

Kitul Italwax Solo Glowax
Kit de epilare a feței cu ceară strălucitoarePRODUSE NOI

REZERVE 
DISPONIBILE

Găsiți-ne pe:  
    

www.italwax.com
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Italwax Top Line

Ceara polimerică sintetică de nivel premium (SP Wax) este destinată îndepărtarii părului din 
zonele delicate (bikini, față, axile).
Ceara nu conține rășină naturală de pin și nu provoacă alergii.

Ceara polimerică sintetică de nivel premium (SP Wax) este destinată îndepărtarii părului din zonele 
delicate (bikini, față, axile). Ceara nu conține rășină naturală de pin. Nu provoacă alergii. Se foloseşte 
la temperatură scazută (+ 38°C). Ceara este foarte flexibilă, nu se rupe după aplicare şi nu creează 
fire elastice. Potrivită pentru îndepartarea firelor de păr indiferent de grosime sau lungime. Se aplică 
cu spatula fără a ţine cont de direcţia creşterii firelor de păr, se îndepărtează fără benzi.

Ceara elastică film cu rășină sintetică Italwax Top Line este formulată pentru pielea sensibilă 
predispusă la alergii. Produsul se prezintă într-o nouă pungă ziplock, care protejază ceara de 
impurităţi.

Dimensiunile produsului: pungă de granule 750 g / 26.45 oz. / 1.65 lb.

Top Line Ceară film sintetică fierbinte
destinata pentru îndepartarea părului din zone delicate precum: faţă, zona inghinală, axile.  

Ceară liposolubilă sintetică
Creată pentru îndepărtarea părului de pe zone mari (brațe, picioare, spate)
Ceara din clasa premium are compoziție sintetică, necauzând reacții alergice pe pielea sensibilă.
Compoziția inovatoare a cerii îi permite să prindă firele de păr foarte scurte cu lungimea de 1 mm și, atunci când este 
folosită corect, să îndepărteze chiar și părul foarte rigid după radere.
Ceara din rezerve nu se scurge în nicio poziție.

Forme de ambalare: rezervă 100 ml / 3.5 oz și cutii 800 ml / 28 oz
Temperatura de topire 37 - 39 ° C.

* - Ceara conține ulei esențial.

ASPECT 
NOU

Perlă Roz CristalOrhidee

Coral

PerlăMagnolie* Argan*

Coral

Orhidee*
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Epilarea aromatică SPA cu ulei „Italwax Nirvana”
este un mod inovator de îndepărtare a părului, un tratament de lux de îngrijire totală a pielii.
Linia de epilare aromatică Spa Italwax Nirvana include ceara elastică film în granule și ceara fierbinte (liposolubilă), precum și uleiuri cosmetice speciale 
pentru îngrijirea pielii în timpul procedurii de îndepărtare a părului. Procedura de epilare Aromatic Spa constă în mai multe etape. La fiecare etapă sunt 
utilizate anumite produse care se completează perfect unul cu celălalt și asigură o îngrijire completă a pielii. Aprindeți lumânarea aromată înainte de 
procedură. Această lumânare uimitoare este fabricată din ulei natural solid. Când este încălzită, lumânarea se topește treptat și se transformă într-un ulei 
lichid cald cu o aromă incredibilă de lemn de sandal sau de levanţică. Aroma rafinată se răspândeşte treptat în salonul de înfrumusețare, aducând vibrații 
pozitive și contribuind la procesul de relaxare.

• Aplicați uleiul pre epilare pe pielea curățată și pregătită anterior, cu mișcări ușoare de masaj, înainte de procedura de îndepărtare a părului. Uleiul cosmetic natural oferă o îngrijire 
delicată a pielii, hidratează în profunzime şi restabilește tonusul pielii. Aroma senzuală a uleiului esențial creează beneficii pentru întregul corp, ameliorează tensiunea și stresul și 
are un efect relaxant.

• Următorul pas este epilarea cu ceară. Ceara elastică film în granule sau ceara fierbinte (liposolubilă), încălzită, se aplică deasupra uleiului pre epilare. Spatula alunecă incredibil 
de uşor pe suprafața pielii iar ceara îndepărtează perfect părul scurt și gros de pe orice zonă. Aplicarea cerii deasupra uleiului pre epilare intensifică efectul de îngrijire a pielli. 
Combinația de arome de ulei esențial contribuie la relaxarea ulterioară.

• După îndepărtarea părului, uleiul topit se aplică pe piele, fiind turnat din lumânarea topită. Textura mătăsoasă a uleiului acoperă ușor pielea, se absoarbe rapid, hidratând-o perfect 
şi lăsând o aromă plăcută pe piele. 

După această procedură, pielea păstrează o netezime excepțională și are un aspect bine îngrijit.

Epilarea aromatica SPA “Italwax Nirvana” este noua tendenţă în cosmetologie.

Ulei înainte de epilare cu Levănţică  /  Lemn de Santal
Uleiul este un produs natural, blând, obținut din componente vegetale naturale, 
pregătește în mod delicat pielea pentru procedura de epilare. Garantează o aplicare 
ușoară a cerii. Hrănește și regenerează pielea, lăsând-o mătăsoasă și bine îngrijită 
după procedura de îndepărtare a părului. Datorită conținutului de ulei, are proprietăți 
antiseptice, vindecătoare și relaxante. Aroma calmantă de Levănţică transformă 
epilarea într-o rafinată procedură SPA.
Forme de ambalare: 250 ml / 8.45 us fl. oz.

Ceară elastică film în granule Premium SPA cu Levănţică  /  Lemn de Santal
O formulă inovatoare de ceară sintetică cu ulei de lavandă sau lemn de santal pentru 
o procedură de epilare SPA aromatică. Ceara este creată special pentru a fi folosită 
cu uleiul înainte de epilare, pentru a îndepărta părul în zonele delicate (axile, bikini), 
putând fi folosită și pe zone mai mari (picioare, brațe, spate). Ceara îndepărtează în 
mod eficient firele de păr scurte(chiar şi după radere). Uleiul aromatic protejeaza, 
hidrateaza pielea delicată în timpul procedurii si creeaza un efect de relaxare. Ceara 
încalzită are o aroma pronunţată, iar uleiul din ceară îmbunătăţeşte efectul de 
îngrijire, care asigură netezirea si fineţea pielii după procedura de epilare.
Forme de ambalare: pungi granule 1000 g / 2.2 lb

Ceară fierbinte Premium SPA cu Levănţică  /  Lemn de Santal
Ceară fierbinte aromatică inovatoare pentru îndepărtarea părului, de folosit 
împreună cu uleiul pre epilare. Este destinată pentru epilarea suprafețelor mari 
(picioare, brațe). Ceara se aplică cu spatulă și se îndepărtează cu benzi pentru 
epilare. Ceara încălzită are o aromă pronunțată, îndepărtează perfect firele de păr de 
orice tip și nu lasă pielea lipicioasă. Uleiul aplicat înainte de ceara încălzită creează 
un efect relaxant, îngrijeşte pielea, netezind-o şi prevenind descuamarea. Ceara 
este recomandată în special pentru pielea uscată și sensibilă. În urma procedurii, 
pielea devine netedă, fină şi bine îngrijită pentru o lungă perioadă de timp.
Forme de ambalare: cutii 800 ml / 28 oz.
Lumânare aromatică cu Levănţică  /  Lemn de Santal
Lumânarea aromatică „Nirvana” este făcută din ulei natural solid. Când este 
încălzită, lumânarea se topește treptat și se transformă într-un ulei lichid cald cu 
aromă uimitoare de Lavandă sau Lemn de Santal. Parfumul rafinat umple încet 
salonul de înfrumusețare, evocând emoții pozitive și contribuind la relaxare. După 
îndepărtarea părului, uleiul topit se aplică pe piele cu mișcări ușoare de masaj. 
Textura mătăsoasă a uleiului acoperă ușor pielea, absorbind rapid, hidratând-o 
perfect, lăsând o aromă plăcută pe piele.
Forme de ambalare: 50 ml / 1.7 us fl. oz.

Linia SPA „Italwax Nirvana” este formulată în două versiuni diferite,
cu lemn de santal senzual și aromă de lavandă.

Parfumul rafinat umple încet salonul de înfrumusețare, aducând emoții pozitive și contribuind la relaxare.

Linia
Levănţică

Linia
Lemn de Santal

Italwax Nirvana
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De ce să alegi
ceara film?

Ceara film reprezintă o nouă generație de ceară fierbinte (dură, in granule). În 
comparație cu ceara tradiţională fierbinte, acest tip de ceară este mai elastic, mai  
flexibil, are o temperatură de topire mai scăzută și aderă mai bine la firul de păr.

De ce să alegi ceara film Italwax?
• Temperatură mai scăzută de topire: Italwax se topește la 41 ° C, care este 
foarte aproape de temperatura corporală normală, astfel încât nu provoacă 
arsuri la nivelul pielii.
• Spre deosebire de ceara tradiţională, ceara fierbinte Italwax se lipeste doar 
pe firele de păr şi nu pe piele, reducând astfel disconfortul și durerea în timpul 
procedurii de epilat. Această caracteristică este extrem de importantă în cazul 
epilării faciale, unde întinderea excesivă a pielii poate cauza apariţia prematură 
a ridurilor.
• Ceara film se întăreşte rapid și accelerează procedura de epilare, dar rămâne 
elastică chiar și după ce se solidifică. Nu se rupe în timpul îndepărtării.
• Ceara film se aplică indiferent de direcția de creștere a firului de păr. Produsul 
îndepărtează părul de la rădăcină datorită nivelului superior de aderenţă, 
indiferent de direcţia în care este aplicată.
• Ceara film are un grad mare de elasticitate, se muleaza complet pe relieful 
zonei de epilat eliminând toate firele de păr chiar şi în părţile delicate ale 
corpului, cu o eficiență de 100% pe durata unei singure aplicații.
• Ceara film Italwax se aplică într-un strat foarte subțire, economisind astfel 
consumul de produs.

De ce ceara film este recomandată doar 
pentru față, zona inghinală, axile, și zona 
bustului?
Firul de păr este format dintr-o parte vizibilă care este se află pe suprafaţa pielii şi 
o parte inferioară care se numește folicul sau rădăcina firului de păr.
Există până la 5 milioane de foliculi capabili să producă diferite fire de păr pe 

suprafaţa corpului uman. Există două tipuri principale de fire de păr.
Majoritatea firelor de păr care ne acoperă corpul sunt mici şi incolore. Aceste fire 
de păr sunt numite Velus (puf) şi ajută la reglarea temperaturii corpului. Rădăcina 
tipului de păr velus este situată aproape de suprafață și are un mic bulb. Cele 
prezente în zone cum ar fi scalpul, sprâncenele, genele, barba, axilele, bustul şi 
zona inghinală sunt mai groase, mai lungi și mai pigmentate. Acestea sunt fire 
de păr de tip terminal. Bubul lor este situat mult mai adânc în piele şi este mult 
mai mare comparativ cu bulbul firelor velus.

Părul de tip terminal se îndepărtează exclusiv cu ceara film (ceară fierbinte). 
Aceasta se aplică într-un strat subtire pe suprafata pielii, sub formă de peliculă 
şi se întăreşte în 4-10 secunde. În acest timp, pielea se încălzește, porii se 
deschid, iar firele de păr devin mai moi şi mai suple. Smulgerea firului de păr de 
la rădăcină devine mult mai uşoară, având porul deschis și mușchiul firului de păr 
relaxat. Ceara film asigură astfel o epilare eficientă a zonelor ce prezintă fire de 
păr de tip terminal.
Cunoașterea structurii firului de păr și etapele de creştere ale acestuia sunt 
necesare pentru o abordare corectă din partea profesioniştilor a procedurii de 

Consultați video tutorialele noastre:

 http://youtube.italwax.com/ 
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epilare şi pentru alegerea produselor şi metodelor de îndepărtare a părului 
adecvate.

Procedura de epilare cu ceara film granule 
Italwax: 
1. Preîncălziți ceara la o temperatură de lucru de 40/45 ° C
2. Pegătiţi zona de tratat aplicând loțiunea pre epilare Aloe Vera (cu alcool) 
pentru a degresa pielea și a elimina reziduurile de produse cosmetice. 
3. Aplicați un strat subțire de ceară cu ajutorul spatulei, indiferent de direcția 
de creștere a părului dar spre Dumneavoastră, lăsând o mică “petală” pentru a 
apuca mai usor faşia de ceară în momentul smulgerii. (În cazul epilării axilelor se 
foloseşte o singură aplicaţie).
ATENȚIE - Nu vă grăbiți în timpul aplicării, folosiţi spatula aplicând presiunea 
necesară.
4. Ceara se va întări în 4-10 secunde. În aceast interval, ceara va capta toate firele 
de păr (atunci când este gata pentru îndepărtare, fâşia de ceară nu trebuie să se 
lipească de mână).
5. Întindeți pielea în direcția opusă smulgerii şi îndepărtați ceara cu o mișcare 
rapidă, paralelă cu pielea. 
6. Repetați procedura pentru fiecare secţiune în parte.
7. La finalul procedurii, aplicaţi un produs post epilare calmant, hidratant şi fără 
ulei cum ar fi Gelul Răcoritor sau Emulsia cu extract de Orhidee.

Erori frecvente in timpul utilizarii:
• Ceara se întinde precum caramelul și este dificil de îndepărtat. 

Motivul: nu a trecut suficient timp ca ceara să se întărească. 
Ce trebuie să faceți: aplicaţi pudră de talc pe făşia de ceară, așteptați 2-3 
secunde după care îndepartaţi-o 
 

• După îndepărtarea filmului de ceară unele fire de păr nu au fost smulse. 
Motivul: ceara nu a fost aplicată suficient de puternic cu spatula, astfel 
încât firele de păr nu au fost captate corespunzator. 
Ce trebuie să faceți: aplicați ceara pe firele de păr rămase, apăsând ferm 
spatula în zona de îndepărtare a părului. 

• Ceara nu se întărește. 
Motivul:  stratul de ceară aplicat este prea gros. 
Ce trebuie să faceți:  întindeţi cu atenție ceara aplicata pe o suprafață 
mai mare. Pentru urmatoarea făşie aplicați un strat mai subțire de ceară. 

• Marginile fâşiilor de ceară rămân pe piele după îndepărtare. 
Motivul: aplicarea neuniformă a cerii. 
Ce trebuie să faceți: aplicaţi un strat uniform de ceară, de aceeaşi 
grosime atât în mijloc cât și pe margini.

Găsiți-ne pe:  
    

www.italwax.com
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Ceară de lux care datorită formulii sale 
speciale permite îndepărtarea părului 
nedorit de pe toată suprafaţa corpului, 
inclusiv cel din zonele delicate.

Italwax Full Body Wax
Ceară elastica pentru
epilarea completà a corpului

Ceară splendidă de culoare aurie pentru un ritual luxos de epilare. 
Datorită compoziției sale speciale, ceara Italwax Full Body Wax 
funcționează perfect împreună cu uleiul înainte de epilare Italwax 
Full Body Oil, care protejează pielea în timpul procedurii de 
îndepărtare a părului, lăsându-o mătăsoasă și bine îngrijită după 
epilare.
 
Ceara se deosebește datorită consistenţei sale mătăsoase şi a 
elasticităţii sale, care oferă un avantaj pentru aplicațiile mari pe 
tot corpul. Folosind o spatulă specială, ceara se aplică cu ușurință 
pe suprafeţele mari, formând o peliculă elastică. Aceasta se 
îndepartează ca un film fără a se rupe.

Ceara nu lasă nici o senzaţie lipicioasă pe piele.
Îndepărtează în mod eficient și fără durere firele groase de păr 
(chiar şi cele după ras) din orice zonă a corpului. 

Ceara este hipoalergenică, nu conține elemente care pot cauza 
alergii sau iritații și este special creată pentru pielea sensibilă.

Forme de ambalare: pungă granule 1000 g / 2.2 lb
Flacon ulei 250 ml / 8.45 us fl.oz.

Găsiți-ne pe:  
    

www.italwax.com
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NEW DESIGN

16

Prună
Ceară cu densitate medie ce conţine 
dioxid de titan. Este caracterizată de 
un nivel de flexibilitate ridicat care 
un creează fire elastice.  Produsul 
este cremos şi parfumat cu o aromă 
delicată de fructe. Eficientă pentru 
îndepărtarea firelor de păr groase 
şi scurte. Ceară ideală pentru axile, 
zona inghinală şi faţă. 
Timp de întărire:  6 - 7 secunde.

Roză Ciocolată albă Azulenă

Ceara film fierbinte Italwax

Ceară film transparentă. Se aplică 
într-un strat subțire tip peliculă. 
Este caracterizată de un timp lent 
de întărire care permite chiar şi 
unui cosmetician neexperimentat 
să aplice produsul în mod 
meticulos pe zona de epilat, 
permițând suficient timp pentru a 
corecta eventualele greșeli înainte 
de întărirea produsului. Eficientă 
pentru îndepărtarea firelor de 
păr groase și scurte. Ceară ideală 
pentru axile, zona inghinală şi faţă. 
Timp de întărire: 10-12 secunde.

Ceară cu densitate medie ce 
conţine dioxid de titan. Este 
caracterizată de un nivel de 
flexibilitate ridicat care un creează 
fire elastice. Nu provoacă iritații 
sau roșeață pe piele. Eficientă 
pentru îndepărtarea firelor de păr 
groase și scurte.  Are o aromă 
delicată de vanilie. 
Timp de întărire: 6 - 7 secunde.

Ceară film transparentă. Se aplică 
într-un strat subțire tip peliculă. 
Este caracterizată de un timp 
scurt de întărire care permite 
unui cosmetician cu experiență să 
efectueze o procedură de depilare 
rapidă într-un timp de lucru limitat. 
Eficientă pentru îndepărtarea 
firelor de păr groase și scurte. 
Ceară ideală pentru axile, zona 
inghinală şi faţă. 
Timp de întărire: 3 - 4 secunde.

Pentru îndepărtarea părului din zonele delicate (axile, 
zona inghinală, față)

Ceara film fierbinte Italwax reprezintă o nouă 
generaţie de ceară elastică a cărei tehnologie 
nu necesită folosirea benzilor de epilat.

Datorită caracteristicilor specifice, produsul prezintă avantaje 
şi proprietăți unice:
• Ceara film are o temperatură de topire mai scăzută de 40 - 45 ° C
• Ceara film se mulează complet pe relieful zonei de epilat, prinde toate 
firele de păr aproape de suprafaţa pielii şi permite o epilare completa chiar 
şi în zonele greu accesibile
• Se aplică într-un strat subţire cu ajutorul spatulei, indiferent de direcţia de 
creştere a firelor de păr
• Ceara film nu se rupe în timpul procedurii de epilare 
• Ceara film îndepărtează toate firele de păr fără a irita pielea, reducând 
senzaţia de durere

Naturală
Ceară cu formula specială delicată 
pentru zonele sensibile. Produsul 
se adaptează suprafeţei corpului şi 
captează cu ușurință firele de păr 
scurte şi groase chiar şi în zonele 
greu accesibile. În timpul aplicării, 
temperatura cerii este foarte 
scăzută, ceea ce o transformă 
în produsul ideal pentru pentru 
epilarea zonelor sensibile cu piele 
delicată.
Timp de întărire: 6 - 10 secunde.

• Datorită timpului lent de întărire (5-12 secunde), ceara film încălzește 
pielea și îndepărtează chiar şi firele de păr scurte sau groase
• Ceara film se aplică în strat subţire (peliculă) care elimină firele de păr de 
la rădăcină fără a le rupe şi fară a provoaca iritații sau roșeață la nivelul pielii
• Numărul de aplicații pe zone specifice este de 3 ori mai scăzut comparativ 
cu ceara fierbinte tradițională
• Reduce semnificativ durata procedurii de epilare
• 38% mai economică, comparativ cu ceara fierbinte clasică

Dimensiunile produsului: pungă de granule 500 g și 1000 g / 1,1 lb și 2,2 lb

Găsiți-ne pe:  
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Pour Homme
Compoziție unică de ceară realizată 
special pentru epilarea bărbaților. 
Ceară are o aderenţa maximă care
garantează eliminarea rapidă a părului 
gros, specific masculin. Epilează cu 
uşurinţă 100% firele de păr nedorite, 
cu o singură aplicare, diminuând 
nivelul durerii în timpul procedurii 
de epilare. Nu deteriorează pielea. 
Se aplică într-un strat subţire cu 
ajutorul spatulei, indiferent de 
direcţia de creştere a firelor de păr. 
Ideală pentru epilarea părului facial 
(barbă, mustață, sprâncene) şi pentru 
modelarea bărbii sau a zonei cefei. 
Timp de întărire: 6-10 secunde.
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NO PAIN, NO REDNESS 
EXTRA DELICATE FORMULA

WITHOUT
HAIR REMOVAL
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Ceara „Selfie” conţine o formulă inovatoare, creată special pentru a îndepărta părul nedorit de pe pielea sensibilă a feței.
Ceara „Selfie” nu conţine răşină naturală de pin și este creată pentru a îndepărta părul de pe pielea sensibilă a feței.
Complexul de uleiuri naturale prezent în compoziția produsului atenuează efectul epilării faciale cu ceară, oferind protecție maximă și confort 
suplimentar în timpul procedurii.
Ceara nu arde, nu dăunează pielii şi nu lasă roșeață pe pielea subțire și sensibilă.
Temperatura de lucru a produsului este de + 38 °C.

Ceară elastică delicată cu 
complex de uleiuri pentru
epilarea facială.

Perfectă pentru:
- Sprancene
- Părul deasupra buzei superioare  
 (mustaţă)
- Perciuni / zona temporală

Forme de ambalare: 
500g / 1.1 lb

Italwax Selfie

Găsiți-ne pe:  
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Ceară Liposolubilă 
Flex
Ideală pentru îndepărtarea părului de pe zone mari 
(brațe, picioare, spate).

Creată dintr-un amestec perfect 
de răşini sintetice şi naturale, cu 
componente inovatoare.

Ceara FLEX se caracterizează printr-o elasticitate foarte mare. Se 
aplică în strat subțire, cu o spatulă (sau rolă) pe suprafețe mari. Când se 
întăreşte, ceara formează o peliculă subțire pe piele, care cuprinde toate firele 
de păr (mai ales atunci când se lucrează cu o spatulă) și garantează o 
aderenţă fermă cu banda de epilare.

• Ceara Flex îndepărtează 100% firele de păr, fără rupere.
• Ceara Flex nu lasă o senzație de lipicios pe piele.
• Ceara Flex reduce semnificativ durerea în timpul procedurii de epilare.
• Ceara Flex este potrivită pentru toate tipurile de păr, de la fin până la gros.

Zmeură*

Acvamarin

Chihlimbar

Vinoterapie

Ulei de Roze*

Alge

Oud

Tip special de ceară, creat pentru depilarea 
părului gros și puternic.
Conţine un parfum senzual oriental.
Concepută pentru a elimina toate firele de 
păr, chiar și pe cele foarte scurte şi groase. 
Compoziția aromatică ce conţine esenţă de 
lemn de agar (Oud Tree) are un efect puternic 
de relaxare şi ameliorează stresul.
Ceara OUD este utilizată pentru procedurile 
de epilare în cadrul ritualurilor SPA și al 
aromoterapiei.

Găsiți-ne pe:  
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Temperatura de topire a cerii Flex este de 37/39 ° C

Forme de ambalare: 
rezervă 100 ml / 3,5 oz
cutii de 400 ml și 800 ml / 14 oz și 28 oz

* Ceara conține ulei esențial.
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Azulenă

Miere Aloe

Naturală

Ceară liposolubilă 
clasică (fierbinte)
Utilizată pentru îndepărtarea părului de pe zone mari 
(brațe, picioare, spate)

Ceară transparentă

Concepută pentru îndepartarea părului subțire, are o aderenţa mare 
pe piele. Aplicată în strat subţire pe piele, îndeparteaza eficient toate 
firele de păr. 

Temperatura de topire: 40 ° C.

Forme de ambalare:
rezervă 100 ml / 3,5 oz
cutii de 400 ml și 800 ml / 14 oz și 28 oz

Concepută pentru indepartarea părului mediu şi aspru, conţine dioxid 
de titan pentru o mai bună aderenţă a cerii cu părul. Este o ceara 
netransparentă, bine vizibilă pe piele. Aplicată in strat subtire pe piele, 
indeparteaza eficient toate firele de par. 
Temperatura de topire 40 °C.
 
* - Ceară parfumată.

Forme de ambalare:
rezervă 100 ml / 3,5 oz
cutii de 400 ml și 800 ml / 14 oz și 28 oz

Nucă de cocos* Oxid de zinc

Ciocolată albă* Banană* 

Ceară cu densitate medie

Ceară liposolubilă 
clasică (fierbinte)
Utilizată pentru îndepărtarea părului de pe zone mari 
(brațe, picioare, spate)

Găsiți-ne pe:  
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Ceară fierbinte de înaltă densitate

Potrivită pentru îndepărtarea părului scurt și aspru. Are un conținut 
ridicat de dioxid de titan pentru o aderență avansată. Eficientă pentru 
îndepărtarea părului scurt și gros.
Temperatura de topire: 40 ° C.

* - Ceară parfumată.

Forme de ambalare:
rezervă 100 ml / 3,5 oz
cutii de 400 ml și 800 ml / 14 oz și 28 oz

Căpșună* Roză

Lămâie Măslină

Ceară liposolubilă 
clasică (fierbinte)
Utilizată pentru îndepărtarea părului de pe zone mari 
(brațe, picioare, spate)

Procedura de epilare cu ceara 
liposolubilă Italwax:

1. Preîncălziți ceara la o temperatură de lucru de 40 °C. 

2. Pegătiţi zona de tratat aplicând o loţiune pre epilare. 

3. Pregătiţi benzile pentru epilat şi aveti grijă ca rezerva de ceară să 
fie la temperatura optimă. 

4. Aplicaţi ceara pe zona curaţată pentru epilare în sensul creşterii 
firelor de păr. 

5. Aplicaţi banda pentru epilat pe ceară, terminând aplicarea într-o 
zona neacoperită de ceară. 

6. Apăsaţi intens banda de epilat pe piele. 

7. Cu o mişcare fermă, trageţi banda în sensul invers de creştere al 
firelor de păr, paralel cu pielea. 

8. Repetaţi procedura până epilarea este completă. Nu aplicaţi mai 
mult de două ori ceara în aceeaşi zonă. 

9. Finalizaţi procedura de lucru cu uleiurile sau loţiunile post epilat, 
pentru curaţarea rezidurilor de ceară şi pentru a calma şi a catifela 
pielea.

Erori frecvente in timpul utilizării:
1. Aplicarea greşită a cerii (în sensul invers al creşterii firelor de păr) şi 

îndepartarea greşită a produsului (în sensul de creştere al firelor de 
păr), având ca şi rezultat eşuarea procedurii de epilare. 

2. Tragerea benzii perpendicular cu pielea poate produce apariţia de 
hematomi. 

3. Aplicările multiple de ceară pe aceeasi zona de epilat duce la 
afectarea stratului superior al pielii.

Contraindicaţii: 
 Boli acute şi cronice ale pielii în zona de epilare, varice.

Găsiți-ne pe:  
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Pasta de zahăr

Pasta de zahăr este un produs 
nou, absolut hipoalergenic, 
creat în conformitate cu rețeta 
tradițională “nimic în plus”: 
conține numai zahăr alimentar și 
amidon de porumb.

Pasta de zahăr Ultra Moale are o consistență 
foarte mătăsoasă. Este recomandată pentru 
epilarea în sezonul rece a suprafeţelor mari 
(braţe, picioare) şi în special a zonelor uscate 
ale pielii. Produsul este confortabil în utilizare
atât cu benzi cât şi cu metoda manuală. Poate fi 
utilizat fără preîncălzire.

Pasta de Zahăr Ultra Moale

Pastă de zahăr cu consistență medie. Creată 
pentru a lucra în spații încălzite. Trebuie încalzita 
pentru a putea fi folosită.

Pastă de Zahăr Dură

Pastă de zahar cu consistență moale. Creată
pentru a lucra în încăperi răcoritoare, cu aer
condiționat, perfectă pentru zonele mari ale
corpului (picioare, brațe). 
Convenabil pentru a lucra atât cu benzi cât şi cu 
metoda manuală.

Pastă de Zahăr Moale

Produsul este hidrosolubil şi nu conține acid citric - principalul 
ingredient care provoacă reacţii alergice.
Pasta are o consistență unică, foarte elastică și moale la 
atingere,dar în același timp nu se topește şi nici nu se întinde, 
ceea ce asigură un proces de lucru convenabil.

Dimensiunile produsului:
rezervă 150 g / 0,33 lb
cutii de 600 g și 1200 g / 1,32 lb și 2,64 lb

Pastă de Zahăr Extra Dură

Pastă de zahăr cu consistența densă. 
Creată pentru a lucra în spații încălzite, se 
încălzeşte pentru a putea fi folosită.

Pastă de Zahăr
cu Aloe Vera

Pastă de Zahăr
cu Propolis și Miere

„Organic” Line:
Pastă de zahăr pentru epilare cu extracte naturale  

“Organic” Line este o gamă ce cuprinde pastă de zahăr cu 
ingrediente naturale pentru îngrijirea pielii. Efectul hidratant 
al extractului de Aloe Vera împreună cu acțiunea regenerantă 
și nutritivă a propolisului și a mierei transformă epilarea într-un 
tratament SPA sofisticat pentru clienții exigenți.
Paste de zahăr este ușor de încălzit în cuptorul cu microunde.

Dimensiunile produsului: cutie de plastic 750 g / 1,65 lb

Această pastă de zahăr cu consistența densă,
este foarte maleabilă. Este potrivită pentru
tehnica manuală. Contine extract de Aloe
Vera care este foarte bine cunoscut pentru
proprietaţile sale hidratante. Pasta de zahăr
cu Aloe Vera îndepartează perfect părul scurt,
în special in zonele delicate. Pielea rămâne
umedă și netedă. Rezultatul epilarii durează
până la 4 săptămâni.

Această pastă de zahăr are o consistență moale.
Se îndepartează cu ajutorul benzilor. Pasta
se încălzeste rapid în cuptorul cu microunde.
Îndepărtează părul eficient pe zonele mari
(braţe, picioare). Compoziția include propolis
și extracte din miere, care au grijă de piele în
timpul epilării, au un efect regenerant și nutritiv.
Rezultatul epilării durează până la 4 săptămâni.

Găsiți-ne pe:  
    

www.italwax.com



30 31find us on:   
   

www.italwax.com27 28

              1                             2                             3                             4                             5                              6                            7                             8

17                         18

               9                           10                           11                            12                          13                           14                            15                          16

  1. Talc cosmetic cu mentol Talc cosmetic (3 - 50 - 150 g / 0.11 - 1.76 - 5.3 oz.)

  2. Loțiune pre epilare cu Aloe (100 - 250 - 500 ml / 3.38 - 8.45 - 16.9 us fl.oz.)

  3. Gel pre epilare (100 - 250 ml / 3.38 - 8.45 us fl.oz.)

  4. Spumă cu Vanilie pre epilare (cu pastă de zahăr) (200 ml / 6.76 us fl.oz.)

  5. Spumă pre epilare cu Lime (200 ml / 6.76 us fl.oz.) 

  6. Ulei înainte de epilare Italwax Nirvana cu Lemn de Santal (250 ml / 8.45 us fl.oz.) 

  7. Ulei înainte de epilare Italwax Nirvana cu Levănţică (250 ml / 8.45 us fl.oz.) 

  8. Ulei pre-epilare Full Body Oil Italwax (250 ml / 8.45 us fl.oz.)

9. Ulei post epilare cu Portocală (100 - 250 - 500 ml / 3.38 - 8.45 - 16.9 us fl.oz.)

 10. Ulei post epilare Mentolat (100 - 250 - 500 ml / 3.38 - 8.45 - 16.9 us fl.oz.)

 11. Ulei post epilare cu Lămâie (100 - 250 - 500 ml / 3.38 - 8.45 - 16.9 us fl.oz.)

 12. Ulei post epilare cu Argan (250 ml / 8.45 us fl.oz.)  

 13. Loţiune post epilare cu Azulenă (100 - 250 - 500 ml / 3.38 - 8.45 - 16.9 us fl.oz.) 

 14. Gel răcoritor post epilare (100 - 250 ml / 3.38 - 8.45 us fl.oz.)

 15. Emulsie post epilare cu Orhidee pentru încetinirea creşterii părului (100 - 250 - 500 ml / 3.38 - 8.45  
      - 16.9 us fl.oz.) 

 16. Apă de Citrice post epilare (cu pastă de zahăr)

Ingrown Hair Therapy

17. Loțiune concentrată 
      100 ml / 3.38 us fl.oz.
18. Pastă activă
      50 ml / 1.69 us fl.oz.Tratamentele pre-epilare sunt dedicate curățării pielii și pregătirii acesteia pentru procedura de depilare. 

Loțiunile non-uleioase degresează pielea, îmbunătățind aderența cerii cu părul. 
Uleiurile pre-epilare hidratează și protejează pielea în timpul procedurii de depilare cu ceară. 

Uleiurile hidratează și îndepărtează reziduurile de ceară de pe suprafața pielii după 
epilarea cu benzi. Gelurile și emulsiile non-uleioase calmează pielea și încetinesc 
creșterea părului după procedura de epilare cu ceară elastică.

Tratamente pre epilare Tratamente post epilare

Găsiți-ne pe:  
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Italwax Miraveda

Găsiți-ne pe:  
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SCRUB SEA - Dedicat îngrijirii picioarelor
 
Formulat cu sare marină.
„Sea” este un exfoliant puternic perfect pentru pedichiură. Particulele 
abrazive de sare marină sunt suficient de mari pentru a exfolia zonele cu pielea 
îngroșată, cum ar fi tălpile picioarelor sau pentru combaterea calusurilor. Sarea 
de mare are, de asemenea, proprietăți naturale antibacteriene, antifungice 
și antivirale, ceea ce face din scruburile SEA o alegere bună pentru îngrijirea 
picioarelor.
Complexul natural de uleiuri hrănește și calmează pielea, catifelând-o și 
conferindu-i o strălucire sănătoasă.

SCRUB TROPIC - Dedicat îngrijirii corpului
Formulat cu particule abrazive din coajă de cocos.
„Tropic” este un exfoliant pe bază de emulsie cremoasă pentru îngrijirea 
corpului. Conține mici particule exfoliante de coajă de nucă de cocos pentru 
a îndepărta ușor celulele moarte, redând o strălucire sănătoasă și vibrantă a 
pielii. Acest exfoliant calmant include un miros atractiv și va lăsa pielea să se 
simtă ultra-moale și catifelată.

LOŢIUNE TROPIC - Dedicată îngrijirii pielii
Loțiune activă. Datorită compoziției îmbogățite cu Monoi de Tahiti, hidratează 
perfect pielea si elimină efectul de “piele deshidratată.” Datorită conținutului 
de ulei de semințe de jojoba, hrănește profund pielea și lasă o aromă dulce.

Scrub-urile Italwax Miraveda sunt fabricate cu uleiuri naturale de înaltă calitate și conțin 
componente abrazive complet naturale. Exfoliantele curăță minunat pielea, elimină celulele 
keratinizate, contribuie la catifelarea și hrănirea pielii. Utilizarea regulată vă va face pielea 
netedă, suplă și strălucitoare.
Exfoliantele sunt o parte relaxantă și revitalizantă a oricărei proceduri excelente de manichiură 
sau pedichiură, iar exfolierea pielii este un punct esențial în prevenirea apariţia firelor de păr 
crescute sub piele.

Linia Italwax Miraveda este o linie de exfoliante profesionale și 
loțiuni pentru corp.

Loțiunile Italwax Miraveda, produse cu uleiuri naturale de înaltă calitate, reprezintă tratamente pentru mâini, picioare și corp. Datorită componentelor 
hidratante și hrănitoare, loțiunile netezesc și înmoaie perfect pielea, eliminând senzaţia de “piele deshidratată.” . Textura fluidă a loțiunilor permit 
absorbţia rapidă, fără a lăsa o senzaţie uleioasă pe piele. Datorită produselor cosmetice Italwax Miraveda, pielea capătă un aspect sănătos și îngrijit.

Scrub ALMOND şi CITRUS: realizate pe baza uleiului solid de cocos
Chimistii Italwax au creat o formulare impresionant de hrănitoare realizată din ulei de cocos solid 100% 
natural de calitate superioară.
Uleiul natural de nucă de cocos are o consistență solidă, dar se topește ușor pe piele la temperatura 
de 36,6 °C. Acest ingredient-cheie este renumit pentru proprietățile sale de hidratare, îngrijire, 
antiinflamatoare, antibacteriene și de vindecare intensă a abraziunilor pielli. 
Uleiul de cocos din compoziția exfoliantelor Almond şi Citrus învăluieşte particulele abrazive, oferind un 
efect delicat de exfoliere a pielii.
Exfoliantele pot fi folosite pentru proceduri de masaj, manichiură SPA, pedichiură SPA, terapie cu 
parafină, împachetări corporale. Recomandat și pentru uz casnic. Recommended for home use as well.

SCRUB ALMOND - Dedicat îngrijirii mâinilor
Formulat cu ulei de nucă de cocos solid 100% natural și ulei de migdale.  
„Almond” este un exfoliant delicat pentru manichiură. Micile particule de sare de 
mare și coaja de zahăr elimină impurităţile de pe suprafața pielii. Datorită uleiului 
de migdale dulci inclus în compoziţia chimică, produsul este încărcat cu vitamine 
și minerale naturale. Calitățile sale de regenerare, antioxidante și nutritive sunt 
ideale pentru tratarea pielii. Are un amestec de ulei de cocos, ulei de jojoba și unt 
de shea pentru a stimula reînoirea celular. Produce efect anti-oxidant.

LOŢIUNE ALMOND - Dedicată îngrijirii pielii
Lotiune hidratantă. Uleiul de migdale dulci ca ingredient activ oferă îngrijire 
restaurativă, antioxidantă și nutritivă pentru tratarea pielii. Ideală pentru 
pielea mâinilor excesiv de uscată. Utilizată în mod regulat, loţiunea “Almond” 
hidratează şi uniformizează aspectul pielii.

SCRUB CITRUS - Dedicat îngrijirii mâinilor
Formulat cu ulei de nucă de cocos solid 100% natural și ulei de coajă de tei.  
„Citrus” este un exfoliant ușor pentru manichiură. Particulele de trestie de 
zahăr, datorită naturii lor mai puțin abrazive, pot fi utilizate pe zone sensibile, 
cum ar fi partea de sus a mâinilor. Uleiurile esențiale de citrice tonifică pielea. 
Scrubul hidratează și hrănește profund datorită uleiului de cocos, untului de 
shea și uleiului de semințe de jojoba.

LOŢIUNE CITRUS - Dedicată îngrijirii pielii
Loțiune răcoritoare. Uleiurile esențiale de citrice tonifică pielea. Contribuie la 
recuperarea strălucirii pielii, netezindu-i suprafaţa si eliminând imperfecţiunile.
Loțiunea se absoarbe rapid, fără a lăsa o senzaţie uleioasă pe piele Uleiul din 
coaja de tei oferă o aromă proaspătă, cu efect îndelungat pe piele.

Mod de folosire:
Aplicați cantitatea necesară 
de scrub pe pielea umedă și 
așteptați 10-20 de secunde 
pentru ca aceasta să se 
înmoaie, apoi întindeți-o 
cu mișcări ușoare de masaj. 
Clătiți cu apă caldă. Dacă 
doriți să încălziți rapid scrub, 
așezați borcanul închis sub un 
jet de apă fierbinte.

Forme de ambalare:
scrub - exfoliant 250 - 500 ml / 8.45 - 16.9 us fl.oz.   -   loţiune 250 ml / 8.45 us fl.oz.  
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Gama noastră exclusivă de încălzitoare include o mare varietate 
de echipamente și reprezintă alegerea perfectă pentru 
cosmeticienele din întreaga lume. 
Cu Italwax vă puteți selecta propriile încălzitoare de ceară în 
funcție de nevoile și volumul de lucru. 

NOU
ÎNCĂLZITOR CU TERMOSTAT PENTRU 
REZERVE DE CEARĂ 

• Permite încălzirea rapidă și uniformă a rezervei 
de ceară (100 ml) și menține temperatura într-un 
interval prestabilit (30-100 °C)
• Elimină riscul supraîncălzirii cerii

Liberty Yorkma 400ml Yorkma 800ml Double tin Combined

Încălzitoare Italwax Monouso

Incalzitoare pentru cartuse (ceară în rezerve)

Încălzitoare pentru ceara la cutie

Free Aurora Shape Easy Single Easy Single
cu bază

Easy Double 
cu bază

Easy Triple
cu bază

Italwax ofera o gama larga de accesorii de unica folosinţă 
de inalta calitate pentru a asigura o procedura de depilare 
complet sigură şi igienică pentru clientii Dumneavoastră.

Loţiune de curăţare pentru 
încălzitor de ceară

Role benzi 100 mt

Role benzi 50 mt

Role perforate
Benzi de epilat

NOU
SUPORT PENTRU SPATULE

Suport elegant pentru spatule, marca Italwax. 
Potrivit pentru toate tipurile de spatule, 
acesta va fi cel mai bun aliat pentru orice 
procedură de depilare cu ceară.  

Încălzitor pentru parafină

Spatule 
pentru 

sprâncene

Spatulele 
medii

pentru față

Spatulele 
mici

pentru față

Spatulele 
standard

Spatulele 
pentru tot 

corpul

Recipient pentru
încălzirea cerii

elastice în granule

Inele de hârtie
anti-picurare

Găsiți-ne pe:  
    

www.italwax.com
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Materiale de marketing

Materialele de marketing sunt disponibile pentru comenzi plasate direct către distribuitori locali Italwax. 
Selectăm doar materiale de înaltă calitate pentru gadget-urile noastre și design-uri atrăgătoare. 

Pungă din hârtie Pix

Rollup

Oglindă compactă

TunicăŞorţ

Catalog

Poster

Pliant

Găsiți-ne pe:  
    

www.italwax.com
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• EEC: AUSTRIA BELGIUM BULGARIA CZECH REPUBLIC CIPRO CROATIA DENMARK ESTONIA FRANCE FRENCH POLYNESIA 
GERMANY GREECE HUNGARY IRELAND LATVIA LITHUANIA LUXEMBOURG MALTA NETHERLANDS POLAND PORTUGAL 
ROMANIA SLOVAKIA SLOVENIA SPAIN SWEDEN 
• EXTRA EEC: ALBANIA ARAB EMIRATES BELARUS BOSNIA HERZEGOVINA BRAZIL CANADA CHILE EGYPT GEORGIA ICELAND ILE 
DE REUNION INDIA IRAN ISRAEL JAPAN KAZAKHSTAN KOREA KOSOVO KUWAIT LEBANON LIBYA MACEDONIA MALAYSIA 
MONTENEGRO MOROCCO MAURITIUS MEXICO MOLDOVA NEW CALEDONIA NEW ZELAND NORWAY PAKISTAN PALESTINE 
PANAMA RUSSIA SERBIA SINGAPORE SOUTH AFRICAN REPUBLIC SWITZERLAND TUNISIA TURKEY UKRAINE UNITED KINGDOM 
URUGUAY USA VIRGIN ISLANDS UK

Găsiți-ne pe:  
    

www.italwax.com

Sediul central: Via Monte Bianco, 17 20833 Giussano (MB) 
ITALY • Ph. +39 0362 31 40 29 • info@italwax.it

Biroul SUA: ITALWAX LLC • 101 E Hallandale Beach Blvd  
Hallandale Beach, FL 33009 • Ph. +1 760-898-0442 (UTC -5)
sales@italwax.com

Filo Bianco S.r.l. 

este prezentă în 73 de țări 

din întreaga lume
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Sc V-Silentium SRL
Str: Muntele Mic, Nr. 24, CP 307210

Loc. Giarmata, Jud.Timis
Tel.: (+40) 744 501 210
office@v-silentium.ro

www.v-silentium.ro

Filo Bianco S.r.l.

Via Monte Bianco, 17 · 20833 Giussano (MB) · ITALIA · Tel. +39 0362 31 40 29 · info@italwax.it 

www.italwax.com

D I S T R I B U T O R  E X C L U S I V  R O M Â N I A :


