
 

Om Veet: 

Företaget Veet grundades 1922 och är det ledande märket för hårborttagningsprodukter. 

Veet satsar ständigt på att utveckla nya, innovativa och långvariga lösningar för 

hårborttagning. Veet SpaWax är ett vax helt utan remsor som lämnar huden med en 

oemotståndlig doft av lilja och fikon.  
 
 

  
 

Pressmeddelande 2015-04-20      

 
Veet presenterar vårens nyheter: 

Möt våren med silkeslena ben 
 

Fågelkvitter och blommor intygar att våren är på väg och snart ska benen 

möta solens första strålar. Att göra benen sommarredo blir nu ännu enklare 

när Veet lanserar en ny innovation för hårborttagning helt utan vaxremsor – 

Veet Spawax. Nu kan du göra en lyxig spabehandling hemma och enkelt 

avlägsna oönskad hårväxt för ett resultat som håller länge. 

 

Nu blir vaxningsrutinen ännu enklare. Ingen mer stress över att vaxet ska 

stelna innan appliceringen är klar eller över att remsorna är slut. Veet Spawax 

är en vaxvärmare med vaxplattor som ger en professionell spabehandling 

hemma. Plattorna läggs i värmaren och når sin ultimata temperatur inom 30 

minuter, därefter hålls vaxet varmt under hela processen. Håret avlägsnas 

sedan helt utan vaxremsor genom att snabbt och enkelt dra bort vaxet i 

hårväxtens motsatta riktning. 

 

– Med Veet Spawax får du släta ben i upp till 28 dagar, jämfört med två till tre 

dagar när du använder en rakhyvel. Håret som växer tillbaka blir också 

märkbart finare och mjukare när du vaxar, säger Siri Frederiksen, Brand 

Manager för Veet i Norden. 

 

Det är bara att slappna av och låta vaxets friska, blommiga dofter av lilja och 

fikon skölja över dig under behandlingen. 

 

Tips på hur du lyckas med vaxningen hemma: 

 

1. Placera en Veet Spawax-platta i Veet Spawax-värmaren 

2. Anslut värmaren till en kontakt för att värma upp vaxet 

3. Applicera vaxet med hjälp av spateln i hårväxtens riktning 

4. När vaxet torkat, håll huden spänd och dra snabbt bort vaxet i 

hårväxtens motsatta riktning 

5. Ta bort eventuella vaxrester med lite gammalt vax eller babyolja 

6. Spateln kan återanvändas hur många gånger som helst och om det 

blir vax över kan du låta det svalna och värma upp det igen vid nästa 

vaxning 
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Produktinformation, Veet Spawax: 

Veet Spawax vaxvärmare och vaxplattor finns att köpa på Åhléns och H&M 

från april 2015. 

 

 Vaxvärmare + 6 Vaxplattor (á 25 g). Cirkapris: 400 SEK  

 Vax Refill, 6 plattor med doft av Lilja & Fikon (á 25 g). Cirkapris: 110 SEK 

 

För mer information och högupplösta bilder, vänligen kontakta: 

Linn Ulterman, Geelmuyden Kiese, Telefon: +46 (0)709 10 50 95 

linn.ulterman@gknordic.com 
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