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Pijnloos ontharen met filmhars
Drie generaties hars in een notendop
Op het vlak van ontharing kunnen we spreken over
3 soorten hars :
-

de traditionele hars;
de striphars;
de filmhars.

Deze 3 soorten hars hebben elk zo hun voor- en nadelen.
We bespreken ze hier kort. Uiteraard is de introductie van de
filmhars (p. 2) voor de consument het meest belangrijke.
De traditionele hars
Voor 1980 was er enkel de traditionele, ook wel warme of harde hars genoemd. Het
grootste voordeel van deze hars is dat hij net zoals de filmhars enkel aan de haren kleeft
en dus niet aan de huid. Een relatief pijnloze ontharing dus. Verder is de traditionele hars
gebruiksklaar op een temperatuur van 50 à 60°C en volledig hard op kamertemperatuur.
De stollingstijd duurt vrij lang, omdat je de hars in een vrij dikke laag – 3 à 4mm dikte –
aanbrengt. Eens hard, dan kan je de hars zonder ontharingsstrips in stukken afnemen
door hem af te brokkelen. Vroeger werd de traditionele hars na gebruik niet zomaar
weggegooid, maar gefilterd en hergebruikt, omdat deze hars in vergelijking met strip- en
filmhars vrij kostelijk is. Rond de jaren ’80 werd er steeds meer aandacht geschonken aan
hygiëne en kwam er meer en meer kritiek op het hergebruiken van de traditionele hars.
De hars waarmee iemand haar bikini werd onthaard, werd tenslotte gewoon opnieuw
gebruikt voor het ontharen van een ander haar bovenlip.
De striphars
Vanaf 1978 werd de striphars, ook wel de lauwe of softhars genoemd, op de markt
gebracht vanwege de nieuwe hygiëne-eisen. Deze hars is zeer kleverig, waardoor hij niet
alleen aan de haren kleeft maar ook sterk aan de huid. Dat maakt het ontharen met
striphars in vergelijking met traditionele en filmhars pijnlijker en bijgevolg niet geschikt
voor de gevoelige zones. Na de ontharing kunnen er namelijk roodheid en zelfs blauwe
plekken op die gevoelige zones ontstaan, dus een goede nazorg is daarom ontzettend
belangrijk. De striphars is gebruiksklaar bij 80°C en wordt met behulp van een metalen
spatel op de benen aangebracht. We gebruiken een metalen spatel, omdat metaal de
warmte vasthoudt en ervoor zorgt dat de hars langer vloeibaar blijft. De hars wordt in
een zeer dunne laag – 0,5mm dikte – aangebracht, waardoor er snel en economisch
gewerkt kan worden. Daarna wordt de hars met behulp van ontharingsstrips afgenomen
en gewoon weggegooid. Striphars is dus veel hygiënischer dan traditionele hars en ook
goedkoper, maar enkel geschikt voor de benen. Bovendien is striphars ook in de vorm
van cassettes te verkrijgen, zodat je de hars gemakkelijk met een harspistool kunt
aanbrengen.
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De filmhars

www.depileve.eu.com
Voordelen

Desondanks bleef de vraag bestaan naar een
hars die de voordelen van de traditionele en
striphars combineert. Daarom werd in 2003 de
filmhars door Depilève op de markt gebracht.
Filmhars kleeft net zoals de traditionele hars
enkel aan de haartjes en dus niet aan de huid,
waardoor het een ideale hars is voor het
ontharen van de gevoelige zones. Toch heeft
de filmhars in vergelijking met de traditionele
hars een aantal extra voordelen.

Zo wordt de hars met behulp van een houten spateltje in een dunne laag – 2 mm dikte
i.p.v 3 à 4mm – op de huid aangebracht. De hars is gebruiksklaar op 50 à 53°C en stolt op
een temperatuur die gelijk is aan de lichaamstemperatuur, dus sneller als de traditionele
hars.
Bovendien brokkelt de filmhars niet af als hij hard is, maar kan hij in één keer verwijderd
worden. Filmhars heeft namelijk een harde structuur van buiten, maar is zeer elastisch
van binnen. Om de hars te verwijderen, maak je hem met het houten spateltje eerst los
aan de zijkant en dan trek je hem in één keer van de huid. De gebruikte hars waar de
haartjes in kleven, gooi je gewoon weg. Filmhars is dus ook veel hygiënischer en
bovendien economischer omdat je heel wat minder product nodig hebt.
In België gebruiken de professionele schoonheidsspecialistes
striphars voor het ontharen van grote oppervlaktes (de
benen), omdat deze harssoort voor dergelijke oppervlaktes
voordeliger is en er snel mee gewerkt kan worden dankzij de
efficiënte structuur van de hars. Voor het ontharen van de
gevoelige zones (gelaat, oksels en bikini) wordt de filmhars
van Depilève gebruikt, omdat deze enkel aan de haartjes
kleeft en niet aan de huid en in vergelijking met traditionele
hars economischer, efficiënter en veel hygiënischer is.
Totaalleverancier Districos geeft demonstraties en organiseert specifieke opleidingen
om zowel met strip- als filmhars te leren onharen en er uiteindelijk tevreden
consumenten op na houden.
Time to shine – een tattoo na bikini ontharing
ZOMERTREND 2013
Benadruk en accentueer na het ontharen je gladde en stralende huid
met een semi-permanente glittertattoo. Durf sensueel te zijn en plaats
de tattoo op een speelse plek, zoals je enkel, schouder, borst of net
boven je nieuwe bikinibroekje. De tattoo blijft ongeveer 10 dagen staan
en is waterproof. Een leuk extraatje voor een weekendje stappen of vlak
voor je op vakantie vertrekt.
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Testimonial
Vicky
Geeraerts
heeft
haar
schoonheidsinstituut – Loox 4 Life – in de
Nationalestraat te Antwerpen en gebruikt
al enkele jaren de filmhars van Depilève:
“Voor de intieme, gevoelige zones gebruik
ik de Intima filmhars van Depilève. Deze
hars heeft een hoge stollingstemperatuur.
Niet alleen de schoonheidsspecialiste,
maar ook de klanten merken een duidelijk
verschil wanneer ik met filmhars onthaar.
Veel klanten die hier voor het eerst komen,
hebben nog nooit van filmhars gehoord.
Wanneer ik dan de intieme zones onthaar,
leg ik hun uit dat ik met filmhars werk.
Filmhars kleeft niet aan de huid, enkel aan
de haartjes, waardoor de ontharing veel
aangenamer en comfortabeler is dan met
striphars. Na het ontharen ziet de huid ook
veel minder rood en er blijven geen
vervelende harsresten achter.”
www.Loox 4 Life.com
Het bedrijf Districos
Districos werd opgericht in 1997 door Laci
Batthyany en Marleen Castelein en kende de
daaropvolgende jaren een snelle en positieve
evolutie. Het bedrijf groeide in tien jaar tijd uit
tot één van de belangrijkste verdelers van
schoonheidsproducten in de “Belux”. Omzet
en personeelsbestand volgden deze positieve
trend en de firma kon dankzij de continue groei
haar gamma aan producten en materiaal
blijven uitbreiden. De locatie in Schriek werd
dan ook snel te klein en in juni 2007 verhuisde
Districos naar een splinternieuw en veel ruimer
gebouw in Heist-op-den-Berg (B). Dit gebouw
herbergt een modern call center, open
kantoorruimtes, een uitgebreide showroom,
100 m² leslokalen en een groot magazijn. Ten
slotte richt de firma zich sinds 2012 niet enkel
meer tot de “Belux”, maar tot de hele
BeNElux.
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Bedrijfsfilosofie
In tegenstelling tot de andere spelers op de cosmeticamarkt werkt Districos niet met
vertegenwoordigers, maar eerder met het concept van verkoop op afstand.
Schoonheidsspecialistes, groothandels en studenten kunnen hun benodigdheden
bestellen uit de jaarlijks vernieuwde catalogus en de viermaandelijkse Specials, waarin
Districos haar nieuwigheden en promoties aankondigt. De catalogus stelt het jaarlijks
vernieuwde gamma voor van producten (ontharing, manicure, pedicure, wimpers,
paraffine, massage...), toestellen (freestoestellen, vapo’s, loupelampen...) en groot
materiaal (massagetafels, behandelzetels, manicuretafels, vitrines...). Districos streeft
telkens naar een goede prijs-kwaliteitsverhouding en een duidelijke voorstelling van al
haar producten. Naast een uitgebreide uitleg, bevat de catalogus heel wat nuttige tips en
handige schema’s met stap-voor-stap werkmethodes, die vooral erg gewaardeerd
worden door studenten.
Constante vernieuwing is een zeer belangrijk element in de bedrijfsfilosofie. Districos
tracht steeds in te spelen op nieuwe trends en volgt de markt op de voet. Daarbij
probeert het bedrijf steeds nieuwe producten en opleidingen aan te bieden die voor de
schoonheidsspecialiste een meerwaarde kunnen betekenen voor haar zaak.
Districos hecht veel waarde aan
professionaliteit en een goede, snelle
service.
Dankzij
hun
uitgebreide
productkennis, kunnen de medewerkers
van de klantendienst u advies op maat
geven over de inrichting van uw instituut
of de producten die u nodig heeft voor
een bepaalde verzorging. De grote
voorraadruimte maakt het mogelijk om
snel aan de grote vraag te voldoen.
Bestellingen worden bijgevolg binnen een zeer korte termijn (48-72u) geleverd en ook na
de levering kunt u met vragen terecht bij de klantendienst. Voor problemen met
toestellen helpt de hersteldienst u graag verder.
Opleidingen
Districos staat ook bekend om haar succesvolle, praktijkgerichte opleidingen.
Schoonheidsspecialistes (in spe, jong afgestudeerden of reeds ervaren) kunnen
opleidingen volgen in de ruime praktijklokalen om bepaalde schoonheidsbehandelingen
aan te leren of er zich in te vervolmaken. Zo kunnen ze zich bij Districos specialiseren in
o.a. ontharen met strip- en filmhars, wimperpermanent en -kleuring, de momenteel zeer
populaire individuele wimperverlenging, specifieke pedicuretechnieken en vele andere
verzorgingen.
Meer info : www.districos.com – info@districos.com of
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