
Karvanpoisto vahalla 

 

 
Vahauksessa karva saadaan poistettua kokonaan karvatupesta asti vahan hyvän tarttuvuuden karvaan ja 

voimakkaan nopean repäisyn ansiosta. Useiden karvanpoistokäsittelyiden myötä karvatuppi surkastuu, ja 

karva muuttuu koko ajan pehmeämmäksi ja hennommaksi sekä karvankasvu hidastuu. Vahauksen 

uusintatarve vaihtelee yksilöllisen karvankasvunopeuden ja poistohetken karvankasvuvaiheen mukaan 

neljästä kahdeksaan viikkoon. Jo muutaman päivän kuluttua karvojenpoistamisesta saattaa ihon pintaan 

ilmestyä muutamia karvoja riippuen karvojenkasvuvaiheesta.  

Vahalla voidaan poistaa karvat kasvojen alueelta esimerkiksi ylähuulesta, leuasta, nenästä ja korvista, sekä 

siistiä ja muotoilla kulmakarvat. Vahaus sopii täydellisesti myös kainalo-, sääri- ja reisikarvojen poistoon. 

Vahauksessa käyttämämme LYCON on australialainen vaha tuotemerkki. Vahat on valmistettu 

hienoimmasta pihkasta, mehiläisvahasta sekä luonnon kasviöljyistä. LYCON tarjoaa erinomaisen tuloksen 

poistamalla karvat jopa 1 mm pituisina. Matalassa lämpötilassa toimivat, erittäin notkeat ja hellävaraiset 

vahat tarjoavat ihoa hoitavan käsittely ja todella miellyttävän lopputuloksen, jopa kaikkein herkimmille 

ihotyypeille. Vahojen ja hoitavien aineiden tuoksut ovat aistillisesta aromaterapiasta. Tuotteita ei ole 

testattu eläimillä. 

                                    



Ennen hoitoa 

• Karvan olisi hyvä olla 3mm pituinen vahaukseen tullessa, vaikkakin Lyconin vahat poistavat jopa 

1mm pituisen karvan 

• Kuori iho 2-3 päivää ennen vahausta ja kosteuta iho hyvin 

• Älä käytä kosteusvoidetta- tai ihoöljyä samana päivänä ennen vahausta 

 

Esteet vahaukselle 

• Iho on rikkinäinen hoidettavalla alueella 

• Tuoreita arpia hoidettavalla alueella (arpien tulisi antaa parantua ennen vahausta) 

• Auringon polttama iho vahattavalla alueella (anna ihon parantua ennen vahausta) 

• Kivuliaat tai suurentuneet suonikohjut vahattavalla alueella 

• Isotretinoiini-lääkekuuri (lääke ohentaa ihoa ja aiheuttaa arpeutumisriskin) 

 

Vahaus käsittely 

Vahauksessa puhdistetaan ensin vahattava alue ihonpuhdistusaineella, joka poistaa tehokkaasti öljyt, hien, 

epäpuhtaudet, meikin ja voiteet.  

Puhdistuksen jälkeen iholle laitetaan öljy, joka muodostaa suojaavan kerroksen ihon pintaan mahdollistaen 

vahan tarttumisen vain karvoihin, muttei ihoon. Se mahdollistaa kaikkein hellävaraisimman, käytännössä 

kivuttoman vahauskokemuksen luonnollisesti rauhoittavien ainesosien kanssa. Karvat poistetaan kokonaan 

ja helposti, sillä öljy auttaa estämään kuumavahaa vetämästä ihoa. 

Kun vahattava alue on käsitelty öljyllä, levitetään vahattavalle alueelle kuuma vahaa. Vaha on lämmintä ja 

juoksevaa levitettäessä ja jähmettyy iholla, karvat tarttuvat vahaan levittäessä. Kun vaha on jähmettynyt ja 

karvat tarttuneet siihen kiinni, vaha poistetaan nopealla vetäisyllä ja karvat lähtevät mukana. Lyconin 

vahoilla voidaan käsitellä sama alue jopa kuusi kertaa ihoa ärsyttämättä öljyn ansiosta, jos karvat ovat 

tiukassa ja itsepäisiä. 

Lopuksi vahattu alue käydään läpi ihonpuhdistusaineella, joka sulkee karvatupet ja minimoi sisäänpäin 

kasvaneiden karvojen riskin. Viimeistelyksi laitetaan viimeistelyemulsio, joka rauhoittaa, kosteuttaa ja 

suojelee ihoa vahauksen jälkeen. 

 

 


