Nieuw! Band Anzani
een unieke epileermethode

In het Verre Oosten is het al lange tijd heel gewoon: wenkbrauwen epileren met een
touwtje. Inmiddels begint het ook in Nederland en omringende landen populairder
te worden. Met het touwtje kun je – naast je wenkbrauwen – je gehele gezicht onder
handen nemen.
Onze nieuwe herenkapper – Bahaa – heeft deze techniek meegenomen uit Syrië en
is er zeer bedreven in. Vanaf nu kunnen zowel dames als heren bij ons in de kapsalon
terecht voor deze bijzondere behandeling, ‘Band Anzani’.

Wat is Band Anzani?
Een perzische methode, waarbij het haar wordt verwijderd met behulp van sterke katoe
nen draden. Een stuk draad wordt op een bepaalde manier om de wijsvinger en duim ge
wonden zodat er een lusje gevormd wordt. De lus wordt heen en weer bewogen over het
te ontharen gebied waardoor de haartjes worden opgepakt en met wortel en al worden
verwijderd. Door de op en neer gaande draadjes wordt de huid ter plaatse zachtjes

gemasseerd, hiermee neemt het pijngevoel heel snel af. Ook donshaartjes kan men op
deze manier verwijderen.
Waarom epileren met touw?
Door de behandeling worden de haartjes dunner en zijn ze minder stug. Het is boven
dien hygiënischer. Je raakt de wenkbrauwen niet aan met je handen, omdat de haartjes
met een touwtje worden bewerkt. Het is daarnaast veel sneller dan het epileren met een
pincet, dat haartje voor haartje gaat.
Doet het pijn?
Niet meer dan epileren met een pincet. Daarbij zul je bij de volgende keren steeds min
der pijn voelen.
De voordelen van Band Anzani
•
•
•
•

het brengt wenkbrauwen beter in vorm
het werkt sneller dan de pincet
het is beter voor de huid dan de harsmethode
het verwijdert alle donshaartjes, zonder dat het haargroei versnelt of de structuur
van het haar dikker maakt

Bahaa, onze specialist in ‘Band Anzani’

