
Do before waxing 
• ควรใหขนยาวประมาณ 0.5-1 ซม. เพื่อแว็กซออกไดถึงรากขน Your hair should 

be long at least 0.5-1 cm to remove hair by root. 

• ยิ้มแยม แจมใส อารมณดี ทําจิตใจใหผอนคลาย เพื่อการแว็กซอยางมีความสุขและ
สนุกสนาน Smiling, bright and mind to relax is make your 
waxing time happiness. 

 

Don’t before waxing 
• หลีกเลี่ยงการแว็กซขนขณะมีประจําเดือน หรือกอนมี 2-3 วัน เพราะรูขุมขนจะระคาย

เคืองงายและจะรูสึกเจ็บมากกวาปกติในชวงน้ี Avoid waxing 2-3 days 
before period time because your skin will more irritate and 
painful than usual. 

• ไมควรโกนขนระยะเวลานอยกวา 3-4 สัปดาห กอนมาแว็กซ Do not shave your 
hair before waxing. Keep your hair 3-4 weeks after shaved 
it would be great for waxing. 

• ไมผานการอาบแดดหรือมีผิวลอกไหมดวยแสงแดด Do not take sunbath or 
get burn skin before waxing. 

• ไมมีแผลพุพอง แผลสดในบริเวณที่ตองการแว็กซ None blisters or fresh 
wounds in the area to be waxing. 

• ผิวหนังตองไมบอบบางมาก อันเน่ืองมาจากการรับประทานยา หรือการใชผลิตภัณฑบํารุง
ผิว หรือการทําทรีทเมนท เลเซอรผิว เปนตน Your skin must be strong 
enough to do waxing. Should not sensitive from take 
medicine, skin care products, laser or any treatments for 
example. 

• ไมสครับผิวหรือทําทรีทเมนทผิวดวยความรอนกอนมาแว็กซขน 24-48 ช่ัวโมง Do not 
scrub your skin or do any hot treatments before waxing  
24-48 hours. 



Do after waxing 
• หลังการแว็กซ 3 วัน ควร scrub ผิว 2-3 ครั้งตอสัปดาห เพื่อลดปญหาขนคุด 

Exfoliate your skin 3 days after waxing to prevent ingrown 
hairs. Average 2-3 times a week. 

• ทาครีมกันแดดกอนออกจากบานเพื่อปองกันผิวไหมแดดอยางนอย 24-72 ช่ัวโมง  
Use sun protection when exposing your skin to the sun. It is 
especially important during the first 24-72 hours after 
waxing in order to avoid redness. 

• หากตองการทาโลช่ันหลังการแว็กซแนะนําใหใชผลิตภัณฑใชหลังการแว็กซโดยตรง หรือ

ใชเจลวานหางจระเขที่ไมผสมแอลกอฮอล Moisturize your skin daily and 
straight after waxing by using our WAX ON Soothe product 
once per day or use non-alcohol based product such as 
aloe vela soothing lotion.  

• เสนขนจะข้ึนเต็มที่เหมือนด้ังเดิมอยูที่ประมาณ 60 วัน ดังน้ันระยะเวลาที่เหมาะสมในการ

แว็กซครั้งตอไปอยูที่ 4-6 สัปดาห เพื่อลดความเจ็บ Your hair would be take 
60 days to be back as usual. 4-6 weeks is suitable period to 
avoid painful to do waxing next time. 

 

Don’t after waxing 
• หามสัมผัสผิวหลังการแว็กซทันที เช้ือแบคทีเรียจากน้ิวมืออาจทําใหใหรูขุมขนระคายเคือง

ได Do not touch your skin immediately after waxing. It may 
irritate from bacteria from your hand. 

• หามอาบนํ้ารอนหรือนํ้าอุน งดการทรีทเมนทดวยความรอน รวมถึงการสตรีม ซาวนาและ

โยคะรอนภายใน 24-48 ช่ัวโมง No spa baths, hot bath,  saunas, hot 
yoga 24-48 hours after waxing. 



Don’t after waxing 
  
• หามสัมผัสผิวหลังการแว็กซทันที เช้ือแบคทีเรียจากน้ิวมืออาจทําใหใหรูขุมขนระคาย

เคืองได Do not touch your skin immediately after waxing.  
It may irritate from bacteria from your hand. 

• หามอาบนํ้ารอนหรือนํ้าอุน งดการทรีทเมนทดวยความรอน รวมถึงการสตรีม ซาวนา

และโยคะรอนภายใน 24-48 ช่ัวโมง No spa baths, hot bath,  saunas, 
hot yoga 24-48 hours after waxing. 

• งด moisturizers โรลออน นํ้าหอม รวมทั้งผลิตภัณฑอื่นๆ ที่มีนํ้าหอมภายใน 24-48 

ช่ัวโมง No moisturizers, perfume or any skincare has perfume 
mixed 24-48 hours after waxing. 

• งดการใชแปงหรือผลิตภัณฑอื่นๆ ทาบริเวณที่แว็กซจนกวารอยแดงจะหาย Do not 
apply powder or any skincare on waxed area until red 
skin was stop. 

• หามเลนนํ้าทะเล,งดการออกกําลังกาย รวมถึงการวายนํ้าอยางนอย 24 ช่ัวโมง  
No swimming at all both in the sea or swimming pool for 
24 hours. 

• หามอาบแดดหรือทา Suntanned Product ลงบนผิวภายใน 24-48 ช่ัวโมง  
No sunbathing or use suntanned product for at least 12-48 
hours (have you’re waxing done at least the day BEFORE 
you go on holiday). 

• หลีกเลี่ยงการออกแดดภายใน 24-48 ชั่วโมง Avoid exposed your skin in 
the sun within 24-48 after waxing. 

• หลีกเลี่ยงการใสเสื้อผาที่รัดจนเกินไปอยางนอย 24 ช่ัวโมง Avoid wearing 
tight clothes but do wear cotton or no underwear at night 
to allow your skin to breathe within 24 hours after waxing. 

• หามขัดผิวในบริเวณที่ทําการแว็กซจนกวาจะผานไป 72 ช่ัวโมง Avoid exfoliate 
your skin Until 72 hours after your wax. 
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