


Perron Rigot har lenge vært Europas mestselgende voks. Med sine innovative ingredienser, 
kontinuerlig forskning og høye kvalitet, er dette en super voks å jobbe med.

Perron Rigot er oppfinneren av kaldvoksen; eller som vi kaller den i dag; stripløs voks.

Produktbredde:

Voks i flere varianter, forskjellige typer som fjernes med strips, flere stripløse voksvarianter, 
samt rullevoks for flere behov.

Alt innen før og etter produkter, og voks utstyr.

Voks uten strips:

De aller fleste i Norge foretrekker voks med strips eller rullevoks; og det er fortsatt den
raskeste og enkleste ved voksing av store flater og godt utvokst hår. 

Imidlertid har vi alle slitt med kunder som kommer med for korte hår og for ikke å glemme
de som har barbert.

Nå får dere et fantastisk alternativ med vår stripløse voks !!

Med ingrediensen Elastomer kan dere fjerne hår som så vidt synes. Hårene kapsles inn og
”dras” opp. Utrolig resultat som må oppleves!

Som en kunde sa vi hadde på kurs; ”jeg må si unnskyld; og det er det ikke ofte jeg gjør”
Nå tror hun på oss !

Ekspertise på voks i over 80 år



Hvorfor Perron Rigot ?

Voks ekspertise fra 1930-tallet. 
Med sin kontinuerlige forskning ligger Perron Rigot i front innen voksindustrien. 

Prestisjen ligger i resultatorienterte og kostnadseffektive produkter.

”Det er ikke hva vi tar bort, men hva vi etterlater”

Vi garanterer 100 % effektivitet:

Alle hår dekkes og trekks ut med roten
Ingen inngrodde hår ved bruk av riktig teknikk og

riktig før og etter produkter
Tar stubber ned til 1,5-2 mm

Vi garanterer 100 % komfort:

Før, under og etter epilasjon
Ingen klissete overflater etter bruk

Vi garanterer 100 % eksklusivitet:

Eksklusive metoder reservert kun for Perron Rigot terapeuter
Vi holder profesjonelle nybegynner kurs og Brazilian kurs

Vi garanterer 100 % kostnadseffektivitet:

Produkter som er drøye i bruk
Stripløs voks brukes kun i tynt lag
Rabatter ved kjøp av hele esker



Nøkkeltall

Det fjernes 12 000 tonn kroppshår hvert år

Det utføres 735 millioner voks behandlinger i Frankrike hvert år

Voksing representerer 61,3 % av hårfjerningsmarkedet

99 % av alle kvinner fjerner hår på kroppen på en eller annen måte

Kun 10-12 % av kvinner går i klinikker/salonger og fjerner håret

Voks industrien omsetter for 1.195 billioner Euro hvert år

Voksbehandlinger kan stå for opptil 48 % av den totale omsetningen for en klinikk

”It´s not only a wax treatment, it´s a beauty treatment!



Voks med trips

Cirepil Cristal Ocean:
Hyper allergenisk voks uten hudirriterende ingredienser og dufttilsetning.
100 % synstetisk
Kommer i 800 g boks
Delikat, transparent blåfarge – minner om havet!
Inneholder Mineral rosin, Mineral Oil og Micro Cristallin
Kommer også i rullevoks, da under navnet Cristal Ice

NYHET ! Cirepil Sweet Cotton:
En følelse av myk bomull !
Etterlater huden fløyelsmyk, selv for den sensitive.
Kommer i 400 g og 800 g boks 
Inneholder Mineral oil, Cottonsees oil og Micro Cristalline
Dufter lett av pudder
Skimrende tekstur

Cirepil Vegetale:
Økologisk voks, for den som ønsker å holde sin sti ren og ”grønn”
Kommer i 800 g boks
Inneholder kun naturlige ingredienser som Candelilla voks,
Solsikkeolje, Sheasmør og Klorofyll.
Huden tilføres fuktighet fra aktive ingredienser.

Cirepil Natural:
”Vanlig” honningvoks
Kommer i 800 g boks
Innheolder Mineral rosin og Sweet almond oil
Ingen klissete overflater etter bruk
Kommer også i rullevoks



Rulle voks

Cartridge Cristal Ice:
Rullevoks til bruk på større områder. 
Enkel og effektiv i bruk.
100 % synstetisk – for en sensitiv hudtype
Innhelolder Mineral rosin, Mineral oil og 
Micro Cristalline
100 g

Cartridge Natural:
”Vanlig” honningvoks.
Voksen tørker ikke, noe som tillater påføring på 
større områder av gangen. 
Innheholder Microcrystalline wax og Mineral rosin
100 g



Stripløs voks

Denne fantastiske stripfrie voksen inneholder Elastomer som kapsler seg rundt hårene.
Dette gjør at vi kan ta stubber helt ned til 1,5 – 2 mm!!

Alle vokstypene tørker raskt og etterlater ingen klissete overflater.
Mye mer skånsom enn tradisjonell voks med strips.

Perfekt til mindre områder som; ansikt, armhuler, bryst, bikini, nesehår og braziliansk
Kommer i praktiske ”zip” poser med perler som smeltes i tomme bokser

Cirepil Euroblonde
Ønsker du en ”all-round” voks, velger du denne!
Fungerer like godt i ansikt, i armhuler og til braziliansk
Er en ener på strie/grove hår – TAR ALT !
Honningaktig konsistent
Kommer i 800 g pose

Cirepil Euroblonde Gold
Denne utgaven av Euroblonde ble lansert under 80 års
Jubielet til Perron Rigot. Denne ble en hit og den forblir i sortimentet
Nydelig skimmer av gull og duft av Monoi
Kommer i 800 g pose

Cirepil Men
Spesielt utviklet for menn
Tar grove og stive hårtyper
Dufter maskulint og har en nydelig blå farge
Kommer i 800 g pose



Cirepil Escential Rose Fragrance:
Kremete konsistens med duft av rose
Passer for alle sensitive områder
Ingen klissete hudoverflater etter bruk. 
Kommer i 800 g pose

Cirepil Cristaline
100 % synestetisk – for hypoallergikere
Klinisk testet
Ingen duft
Gjennomsiktig orange farge
Enkel å påføre og etterlater huden fri for voks
Kommer i 800 g pose

Cirepil Cachemire
Blir fort en favoritt !!
Passer alle hudtyper, spesielt den sensitive
Perfekt til dunhår i ansiktet
Myk silke konsistens
Dufter himmelsk pudder
Kommer i 800 g

Cirepil Visage
Spesielt utviklet voks til ansiktshår og bryn.
Tillater presis voksing med sin kremete konsistens
Kommer i 400 g



NYHET : Cirepil Boudoir
Nydelig kremete konsistens
Skimrende rosa farge
Lett å påføre og passer alle hudtyper, også den sensitive
Søt og eksklusiv duft
Kommer i 800 g

Cirepil Intimate 4
Spesielt utviklet voks til intimvoksing
Inneholder anti bakterielle ingredienser
Kremete konsistens for presis påføring
Kommer i 800 g

Cirepil Pure
Perlehvit farge med kremete konsistens
For en sensitiv hud
100 % syntetisk
Klinisk testet
Ingen duft
Kommer i 800 g



Perron Rigot før og etter behandling

Blue Lotion
Renselotion til bruk på området før behandling
Fjerner fettstoffer og urenheter uten å tørke ut huden
9 % alkoholløsning med roseolje og mentol
pH 5.5-5.7
Kommer i 1000 ml og 250 ml

Jasmin Oil
Brukes som en del av renseprosessen
Noen få dråper legges på behandlingsområdet, smøres inn og
evt rester fjernes med Kleenex
Mykgjør huden og gir ett plettfritt resultat
Kommer i 1000 ml og 250 ml

Refreshing Gel
Gele til bruk etter intimvoksing
Virker beroligende med ingredienser som Aloe-Vera, druekjerne ekstrakt og
Honning ekstrakt
pH 5.5-5-8
Kommer i 250 ml og 500 ml

Hair Minimising Body Lotion
Denne lotion har en delikat tekstur som virker forfriskende og gir fuktighet
Inneholder hårvekshemmende ingredienser som trollhassel, arnica og mentol
Brukes etter hårfjerning og daglig hjemmebruk.
Kommer i 200 ml og 500 ml

Moisturising Lotion
Lett lotion som er lenkel å påføre. Virker beroligende og fuktighetsgivende,
og fjerner voksrester fra huden
Brukes etter en voksbehandling og til hjemmebruk
Kommer i 200 ml og 500 ml



Ingrown Hair Care

• Forebygger og reduserer inngrodde hår. 
• Produktet inneholder høy konsentrat av aktive ingredienser som papaya og 
• stjerne anis ekstrakt som virker eksfolierende, aloe vera ekstrakt som mykgjør,
• og brun alge ekstrakt som beroliger og reduserer rødhet. 
• Etterlater huden myk og smidig.
• Brukes hver kveld på utsatt område. Etter voksing eller forebyggende
• For optimalt resultat bruk Double Scrub før påføring 1-2 gr pr uke

Double Scrub

• Peeling spesielt utviklet for å motvirke inngrodde hår, også i underlivet
• Brukes hjemme 1-2 dager før voksing, samt 3 dager etter voksing og påfølgende
• etter behov
• Inneholder Glykol syre og Mikroperler
• pH 3.8-4.2

Hair Minimizer Body Serum

• Spesielt for sensitive områder
• Forsinker hårveksen og bidrar til tynnere og kortere hår etter voksing.
• Brukes samme dag som voksing og de neste 3 dagene etter.
• Inneholder hårveksthemmende og beroligende ingredienser som troll hassel, arnica, 

mentol og honning ekstrakt
Hårvekstreduserende fra Thalgo

Biodepyl Anti Regrowth Solution
Hårvekstreduserende ampuller til påføring rett etter voksing, samt de påfølgende 3-4 dagene
Inneholder ekstrakt fra bladene på Gymnea Sylvestre og eteriske oljer

Biodepyl Target Ingrown Hair
Brukes lokalt på inngrodde hår til oppnådd resultat. Brukes gjerne samme med Double Scrub
Inneholder ekfoliierende ingredienser som stjerne anis og papaya enzym

Biodepyl Anti Regrowth Sollution Sensitiv
Gele til bruk på sensitive områder som ansikt, armhuler, bikinilinje
Brukes etter behov
Virker beroligende og kjølende med ekstrakt fra brunalge, kjerringrok og aloe vera



Voks utstyr

Voksvarmere
• Happy Heater 400 g – tilpasset voksboks på 400 g
• Happy Heater 800 g – tilpasset voksboks på 800 g
• Digital Wax Heater 800 g – tilpasset voksboks på 800 g
• Modular Wax Heater – for rullevoks 100 g, kan seriekobles
• Mono Roller Wax Heater – for rullevoks 100 g, ”travel size

Strips
250 ferdig-klippet strips, sterke og spenstige – revner ikke

Tomme bokser
Kommer i 400 g og 800 g for å varme opp stripløs voks

Beskyttelse til bøttevarmer
Pappringer til å legge rundt voksvarmer kanten. 
Beskytter voksvarmer mot voks-rester.

Engangsspatler
Spatler 11,5 cm i poser à 50 stk
Spatler 18 cm i poser à 100 stk

Vinylhansker
Finnes i Small og Medium, i pakke à 100 stk

Waxing Sheet
Myke engangslaken 70 x 70 cm til bruk ved brazilian

Wax Solvant
Rensemiddel til å fjerne voksrester på utstyr. Brukes på varm voksbeholder for
best resultat. Dufter behagelig og uten giftige gasser.

Desinfeksjons servietter
Engangsservietter for desinfeksjon av utstyr



Hygieneregler
Prosedyre ved voksing

Vask hendene dine

Desinfiser hendene og spatelen (hvis du bruker metall spatel)

Ta på deg hansker

Rens og desinfiser behandlingsområdet med Blue Lotion 

Påfør en dråpe Jasmin Oil på behandlingsområdet, massèr inn og tørk av overflødig 

Bruk Kleenex for å beskytte klær/undertøy ved voks under arm og bikini

Test varmen på voksen først på ditt egen håndledd, så på klientens

Påfør og fjern voksen med riktig metode

ALDRI dobbeldipp med trespatel; NY for hver eneste påføring!!!

Etter voksing påfør ønsket produkt på behandlingsområdet, og informer kunden om
hjemmeprodukter for best mulig resultat



Bruksveiledning 
Stripløs voks

Perlevoksen smeltes i ren, tom boks i voksvarmer
• Voksen skal ha en tykk, men lett rennende konsistens, som litt tykk sirup

Rens hud grundig med Blue Lotion og påfør litt Jasmin Oil
• Masseres inn og tørk av overflødig olje med Kleenex

Kjenn på vokstemperaturen på din egen arm, deretter la kunden få kjenne

Påfør med ren spatel
• Påfør med hårene, og lag en liten kant der du skal ta tak i voksen
• Gjøres ved å trykke litt ned og lage en sirkel bevegelse til avslutning

Ta tak i kanten og dra mot hårene
• Dra inntil huden, den skal ikke løftes opp
• Legg hånden umiddelbart over vokset området
• Bruk ny spatel ved hver påføring

Voksen kan påføres flere ganger på samme området hvis behov
• Gå gjerne motsatt retning også

Påfør hårveksthemmende/beroligende produkter og informer kunden om hjemmeprodukter


