
Profesjonalne woski  do depilacj i







Opatentowany, najczęściej kopiowany
system depilacji na świecie

   Zalety

• JEDNORAZOWE
• HIGIENICZNE
• NIE PARZĄ
• SZYBKIE
• WYDAJNE
• WYGODNE
• DUŻY WYBÓR
• DŁUG0TRWAŁE EFEKTY

3010115002 - NATURAL 
Wyjątkowa kompozycja żywic sosnowych zapewnia skuteczne usuwanie włosów.

3010116001 - OLIVE OIL (OLIWKOWY)
Przyjemna konsystencja wosku sprawia, że skóra staje się miękka.

3010121001 - WATERMELON (ARBUZ) 
Orzeźwiający zapach arbuza dodatkowo relaksuje.

3010127001 - BLUE (AZULENOWY, DO TWARZY) 
Specjalna rolka do twarzy i małych powierzchni ciała.

3010103002 - BLUE (AZULENOWY) 
Odpowiednia do woskowania każdej okolicy ciała, także miejsc wrażliwych.

3010101001 - SEAWEED (ALGOWY, DLA MĘŻCZYZN)
Mocny wosk pachnący morzem. Szczególnie polecany do męskiego owłosienia 
oraz włosów grubych i depilowanych po raz pierwszy.

KRYSTALICZNE
W pełni lub półprzezroczyste. Płynna konsystencja. Trwałe usuwanie włosów.

Roll-on  WOSKI W APLIKATORACH



ULTRA - KREMOWE
Jedwabiście plastyczna konsystencja zapewnia komfort depilacji.

3010107001 - CREAMY PINK (KREMOWY RÓŻOWY) 
Kremowy wosk o przyjemnej konsystencji z dużą zawartością dwutlenku tytanu.

3010154001 - COTTON (WANILIA) 
Delikatna konsystencja, kolor i zapach tworzą ciepłą atmosferę podczas zabiegu.

3010155001 - CAPPUCCINO (KAWOWY) 
Przyjemny zapach, kolor i jedwabista konsystencja to gwarancja dobrego samo-
poczucia klienta.

PIGMENTY OPALIZUJĄCE
Gęsta konsystencja zwiększa przyczepność i zmniejsza uczucie pieczenia i dyskomfortu.

3010117001 - GOLD (ZŁOTY)
Cząsteczki złota utrzymują temperaturę wosku, ułatwiają jego aplikację i usuwania włosów.

3010112001 - MANGO
Tekstura sprzyja delikatnemu usuwaniu włosów. Przyjemny aromat. Idealny do woskowania 
latem.

3010109001 - FOREST FRUITS (OWOCE LEŚNE) 
Delikatna depilacja wrażliwych obszarów ciała. Przyjemny zapach. Intensywny kolor.

3010102001 - ALOE VERA
Konsystencja stworzona do delikatnego woskowania. Uwalnia przyjemny aromat.

KREMOWE
Kremowa, plastyczna konsystencja ułatwia dokładne usunięcie włosów.

3010105001 - CHOCOTHERAPY (CZEKOLADOWY)
Delikatny, ale skuteczny wosk o intensywnym zapachu czekolady.  

3010125001 - VINOTHERAPY (WINNY)
Łagodny dla skóry, skutecznie usuwa włosy i pozostawia delikatny zapach.  

3010140001 - ARGAN OIL (Z OLEJEM ARGANOWYM)
Zawiera olejek arganowy, który chroni i regeneruje skórę, łagodząc efekty woskowania.

Depilacja metodą roll-on daje znakomite efekty. Wosk zawiera żywice, dzięki którym można go 
podgrzewać do wyższych temperatur niż woski twarde. Jednocześnie rolka umożliwia rozprowadzenie 
znacznie cieńszej warstwy wosku, co oznacze, że wosk schładza się niemal natychmiast, nie dając 
uczucia pieczenia. Po chwili wosk można łatwo usunąć za pomocą higienicznych pasków do depilacji 
Starpil.

· Karton zawiera 20 aplikatorów po 110 g każdy
Wybierz aplikatory, które najlepiej pasują do rodzaju skóry i włosów Twoich klientów: krystaliczny, 
kremowy, ultra-kremowy, opalizujący, zapachowy itp.

Roll-on
SYSTEM

Roll-on
APLIKATORY

Wybór rodzaju wosku zależy od depilowanej powierzchni ciała i analizy jej owłosienia.

Przygotowanie

5 minut

Kosmetyki 
do depilacji ву

20 minut

Wosk

Obszar depilacji Proponowane produkty
Wąsik*
Brwi
Klatka piersiowa
Brzuch

Ramiona
Plecy
Nogi
Stopy*

* Wąska rolka

Paski do wosku
Podgrzewacz do aplikatorów 
Kosmetyki do depilacji
Rękawice



Bezpaskowe polimerowe  
WOSKI W KOSTKACH I GRANULKACH 

• ŁATWE DO ODMIERZANIA
• SZYBKO SIĘ ROZPUSZCZA
• DOKŁADNIE USUWAJĄ 
WSZYSTKIE WŁOSY U NASADY, 
NAWET NAJKRÓTSZE, NIE 
URYWAJĄC ICH

• NAKŁADANE BARDZO CIENKĄ 
WARSTĄ

• DELIKATNE DLA SKÓRY
• SZYBKO STYGNĄ, ALE 
POZOSTAJĄ ELASTYCZNE

Zalety

WOSK WYJĄTKOWO PLASTYCZNY
Odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry oraz do 
woskowania każdej okolicy ciała, także miejsc wrażliwych.

Film wax to najbardziej elastyczny polimerowy wosk 
kremowy, który szybko stygnie na skórze i dzięki temu 
możemy wykonywać depilację dużych powierzchni w krótkim 
czasie. Doskonale nadaje się także do precyzyjnej depilacji 
np. bikini czy brwi. Idealny dla barberów do profilowania 
zarostu męskiego, depilacji szyi.

Film wax dzięki zawartości mieszanek polimerów bardzo 
dobrze otwiera pory skóry, wnika w nie i mocno chwyta włosy 
usuwając głęboko z mieszków, opóźniając ich odrost.



Bezpaskowe polimerowe
WOSKI W KOSTKACH I GRANULKACH 

Obszar depilacji Proponowane produkty

5 minut

Kosmetyki 
do depilacji

20 minut

· Wosk

Przygotowanie
Wąsik
Brwi
Klatka
piersiowa

Brzuch
Pachy
Plecy
Nogi

Bikini
Owosienie
łonowe
Stopy

Szpatułka
Podgrzewacz do wosku
Kosmetyki do depilacji
Rękawice

Ten wosk jest mieszanką surowców o różnych temperaturach topnienia. Zawartość polimeru 
pozwala na nałożenie bardzo cienkiej, elastycznej, przypominającej folię warstwy, która nie pęka 
podczas usuwania.

Bezpaskowy
WOSK PLASTYCZNY

RODZAJE OPAKOWAŃ: 
GRANULKI / KOSTKI

· Karton 1 kg (kostki) · Słoik 600 g (granulki)
· Torba strunowa  2.2 / 4.5 kg (granulki)

* Gęsta, aksamitna konsystencja zapewnia skuteczną,
a jednocześnie łagodną dla skóry depilację.

• DOSKONAŁA KONSYSTENCJA

• SZYBKO STYGNIE, PLASTYCZNY

• BARDZO WYDAJNY

• ULTRA CIENKA WARSTWA

• NIE WYMAGA PASKÓW

• SZYBKO SIĘ ROZGZRAEWA

Zalety

* Perły 600 g: Łatwy do odmierzenia, szybko się topi. Idealny do 
małych, delikatnych obszarów, zwłaszcza twarzy.

3010229001
BLUE FILM WAX
KOSTKI 1 kg  
(AZULENOWY) 
Gładki i elastyczny. 
Opracowany do aplikacji 
przy niskiej temperaturze. 
Idealny do woskowania linii 
bikini. Łatwy do odmierzania i 
przechowywania.  
Świetny także do dużych 
powierzchni, takich jak nogi, 
plecy czy klatka piersiowa.

3010242002 - BLUE PERŁY 600 g * (AZULENOWY)
3010242005 - BLUE PERŁY 2.2 kg
3010242006 - BLUE PERŁY 4.5 kg

3010244002 - PINK PERŁY 600 g *
3010244004 - PINK PERŁY 2.2 kg
3010244005 - PINK PERŁY 4.5 kg

3010255002 - BLACK PERŁY600 g *
3010255003 - BLACK PERŁY 2,2 Kg
3010255004 - BLACK PERŁY 4,5 Kg

WOSK POLIMEROWY
GRANULKI

WOSK POLIMEROWY
KOSTKI
.



WOSK TWARDY
Karton – kostki – 1 kg

3010237002 - STARSOFT - WOSK O NISKIEJ TEMPERATURZE 
TOPNIENIA Idealny do małych obszarów ciała (pachy, okolice 
bikini, brwi, wąsik itp.).

Nowa, przyjazna dla skóry 
metoda depilacji PREMIUM
Nowy, innowacyjny zabieg woskowania zawierający 
neurosensoryczne substancje aktywne, które znacznie 
przyspieszają regenerację skóry po woskowaniu.  
Co więcej, woski StarSoft są w 100% wolne od kalafonii, 
parabenów, barwników i substancji zapachowych.

LINIA PREMIUM 

• DOSKONAŁA,
NATYCHMIASTOWA
REGENERACJA SKÓRY,
WŁAŚCIWOŚCI NAPRAWCZE
I NAWILŻAJĄCE

• ZMNIEJSZA MOŻLIWĄ
REAKCJĘ SKÓRY

• USUWA WŁOSY U NASADY
• USUWA NAWET KRÓTKIE
WŁOSY

• PRZYNOSI ULGĘ I ŁAGODZI

Waxing pleasure
· Najbardziej przyjazny dla skóry zabieg

woskowania

· Minimalizuje dyskomfort

· Natychmiastowy efekt regeneracji

· Zmniejsza widoczność przebarwień

· Usuwa nawet bardzo krótkie włosy

· Głęboko nawilża

Zalety



· Aplikatory: Karton 20 aplikatorów po 110 g każdy
· Wosk twardy: Karton 1 kg (kostki)
· Wosk płynny w puszce: Puszka 400 ml (Ø 93)
· Kosmetyki do depilacji: Butelka lub słoik 200 ml

APLIKATORY
Karton· 20 sztuk po 110 g każdy

3010160001 - STARSOFT - APLIKATOR 
W 100% wolne od kalafonii, parabenów, barwników i 
substancji zapachowych.

3010160002 - STARSOFT - APLIKATOR WHITE (BIAŁY) 
Zawiera dwutlenek tytanu - ze wszystkimi jego oryginalnymi 
składnikami aktywnymi.

WOSK PŁYNNY W PUSZCE
Puszka · 400 ml · Ø 93

3010338001 - STARSOFT-  WOSK W PUSZCE 
Nakładany na ciepło doskonale sprawdza się przy 
zmęczonych nogach i przy słabym krążeniu. 

Sekret kosmetyków pielęgnacyjnych przed i po depilacji z linii STAR SOFT tkwi w ich naturalnych 
składnikach aktywnych, które pochodzą z olejku tamanu i innych neurosensorycznych 
składników, które intensywnie dbają o skórę i pomagają jej zregenerować się szybczej niż w 
przypadkach standardowych produktów do woskowania

StarSoft
 LINIA

StarSoft
RODZAJE 

OPAKOWAŃ
są testowane
dermatologicznie

WSZYSTKIE  
PRODUKTY

KOSMETYKI DO DEPILACJI NAJNOWSZEJ GENERACJI  
Z NEUROSENSORYCZNYMI ZASADAMI DZIAŁANIA
Odpowiednie dla każdego rodzaju skóry, w tym bardzo wrażliwej i podatnej na podrażnienia.

3010601003 - OLEJEK PO DEPILACJI 200 ml
Usuwa resztki wosku, a jego naturalne składniki akty-
wne wspomagają regenerację skóry po woskowaniu. 
Sposób użycia: Po woskowaniu delikatnie wmasuj okrężnymi 
ruchami w skórę przesuwając się ku górze.

3010603004 - KREM PO DEPILACJI Z KWASAMI 200 ml
Wspomaga regenerację i przywraca pH skóry natychmiast po 
woskowaniu. Idealny do miejsc podatnych na podrażnienia 
(pachy, okolice bikini, brwi, górna warga itp.). 
Sposób użycia: Po usunięciu resztek wosku, 
delikatnie wmasować w skórę.

3010605002 -  – ŻEL NAWILŻAJĄCY PRZED DEPILACJĄ 200 ml
Jego silne właściwości nawilżające oraz połączenie 
neurosensorycznie aktywnych składników i olejku tamanu chronią, 
łagodzą i koją skórę, jednocześnie uruchamiając natychmiastowy 
efekt regeneracji.
Sposób użycia: Delikatnie wmasuj w skórę przed woskowaniem.

3010604002 - MLECZKO PO DEPILACJI 200 ml
Wyjątkowe działanie odświeżające i przeciwutleniające. 
Natychmiast regeneruje, zmniejsza podrażnienia i swędzenie oraz 
łagodzi dyskomfort.
Sposób użycia: Po usunięciu resztek wosku, delikatnie wmasować 
w skórę.

Produkty do woskowania StarSoft i schematy ich aplikacji są tak zaprojektowane, aby uzyskać natychmiastowy efekt regener-
acji, który znacznie zmniejsza podrażnienia po woskowaniu w przypadku każdego rodzaju skóry. Pamiętaj, że czas regeneracji 
może się różnić w zależności od stanu i rodzaju skóry.

Wybór rodzaju wosku zależy od depilowanej powierzchni ciała i analizy jej owłosienia.

Odpowiedni do każdego 
obszaru ciała

Twarz 
Ciało*

Szpatułki
Paski do
wosku
Rękawice

Podgrzewacz do 
apliktorów 
Podgrzewacz do puszek
Podgrzewacz do wosku
twardego
Kosmetyki do depilacji* Idealny do wrażliwych okolic

Przygotowanie

5 minut

· Kosmetyki 
do depilacji

20 minut

· Wosk

Obszar depilacji Proponowane produkty



Przygotowanie

5 minut

Kosmetyki 
do depilacji

Obszar depilacji

Wąsik
Brwi
Klatka 
piersiowa 
Brzuch

Ręce 
Pachy
Plecy 
Nogi

Bikini
Owłosienie
łonowe
Stopy 

20 minut

· Wosk

Proponowane produkty

Szpatułka 
Podgrzewacz do wosku
Kosmetyki do depilacji
Rękawice

• ŁATWY DO ODMIERZANIA
• SZYBKO SIĘ ROZPUSZCZA
• PUDER KORALOWY
UJEDNOLICA I POPRAWIA
KOLOR SKÓRY ORAZ JĄ
ROZŚWIETLA

• DELIKATNY A ZARAZEM
SKUTECZNY

• ODPOWIEDNI DO CAŁEGO
CIAŁA

• SZCZEGÓLNIE POLECANY DO
MIEJSC WYMAGAJĄCYCH,
TAKICH JAK PACHY I BIKINI

• TECHNIKA SWINGING
MINIMALIZUJE DYSKOMFORT

Niezwykłe woskowanie z 
pielęgnującym 
skórę 
śródziemnomorskim 
koralem 

3010256001 
WOSK KOSTKI 
Zawiera wosk 
pszczeli i pigmenty 
obniżające 
temperaturę wosku 
podczas aplikacji.

Karton · 
kostki · 1 kg

3010257001 
WOSK GRANULKI  
Forma granulek 
ułatwia odmierzanie 
dowolnej ilości 
wosku do różnych 
podgrzewaczy.

Torba strunowa · 
granulki · 1 kg

3010159001 - 
WOSK APLIKATOR 
Krystaliczny. Mocny. 
Skutecznie usuwa 
włosy. 
Przyjemny zapach i 
kolor.

Karton 20 aplikatorów 
po 110g każdy

Elastyczna struktura wosku 
współgra z ekskluzywną 
techniką depilacji Swinging

Zalety
Specjalna technika depilacji
· Łagodny
· Skuteczny
· Bardzo elastyczny
· Polecany dla miejsc wrażliwych
· Nie zawiera kalafonii

Coral wax
WOSK KORALOWY 

3010601006  
SUCHY OLEJ PO DEPILACJI 200ml  
ze złotymi pigmentami. Zapewnia skórze nawilżenie i rozświetlenie. Wskazany również 
dla doskonałego wykończenia po woskowaniu. 
Sposób użycia: Po woskowaniu delikatnie wmasuj okrężnymi ruchami w skórę 
przesuwając się ku górze.



Calendula 
LINIA Z EKSTRAKTEM NAGIETKA

Przygotowanie i zabieg

5 minut

Produkty do 
pielęgnacji

50 minutes

Parafina

• ANTYBAKTERYJNE, ANTYSEPTYCZNE
I PRZECIWGRZYBICZE DZIAŁANIE

• PRZYSPIESZA REGENERACJĘ
SKÓRY

• USPOKAJA, KOI I DZIAŁA
PRZECIWZAPALNIE

• POPRAWIA KOLORYT SKÓRY

• SZCZEGÓLNIE POLECANA DLA
KLIENTÓW, KTÓRE MAJĄ
- SKÓRĘ NADWRAŻLIWĄ
- SKÓRĘ NADMIERNIE TŁUSTĄ
- SKÓRĘ SKŁONNA DO TRĄDZIKU

• POMAGA SKÓRZE W
UTRZYMYWANIU WILGOCI

Zalety

Miejsca zabiegowe
Dłonie
Stopy
Biodra

Nogi
Kark
Plecy

Nagietek lekarski to jedno z najpopularniejszych 
ziół, które stosuje się przy chorobach i stanach 
zapalnych skóry. 

WOSK TWARDY POLIMEROWY
Torba – kostki – 1 kg

3010266001 - WOSK POLIMEROWY O NISKIEJ 
TEMPERATURZE TOPNIENIA 
Wyjątkowo elastyczny. Nakłada się w bardzo 
ciękie warsztwy i usuwa nawet najkrótsze włosy, 
nie urywa wołosów.  Idealny do woskowania linii 
bikini. Łatwy do odmierzania i przechowywania.  
Świetny także do dużych powierzchni, takich jak 
nogi, plecy czy klatka piersiowa.

APLIKATORY
Karton· 20 sztuk po 110 g każdy

3010142001 - WOSK APLIKATOR 
Bardzo płynna i jednolita konsystencja. Zawiera 
ekstrakt z nagietka. Jednorazowego użytku, 
higieniczny, Szybkie i efektywne usuwanie 
włosów

KOSMETYKI DO DEPILACJI Z EKSTRAKTEM NAGIETKA I DRZEWA HERBACIANEGO
Zawierają wysokiej jakości naturalne składniki aktywne, które nawilżają i przygotowują skórę do nieskazitelnego usuwania 
włosów, zapewniając doskonałe rezultaty i opóźniając wzrost włosów.

3010605006 
ŻEL PRZED DEPILACJĄ 200 ML 
O właściwościach dezynfekujących 
przeznaczony do przygotowania skóry 
do depilacji. pomaga zlikwidować 
suchość skóry oraz zmiękczyć włosy 
aby zapewnić delikatną i skuteczną 
depilację włosów.
Nagietek i ekstrakt z trzech 
herbat pomagają utrzymać skórę 
oczyszczoną.

3010601008 
OLEJ PO DEPILACJI 200ml 
Nadaje się do całorocznego 
stosowania po depilacji. usuwa 
pozostałości wosku i koi skórę, 
pozostawiając ją miękką i nawilżoną. 
Wyciągi z nagietka i trzech herbat 
chronią skórę oraz działają 
antybakteryjnie.

3010159001 
PIANKA PO DEPILACJI 200 ML  
Idealna do stosowania po depilacji 
lub jako codzienny mus   nawilżający. 
Zawiera naturalny ekstrakt oraz olejki 
eteryczne, które pomagają przywrócić 
skórze równowagę hydro-lipidową, 
pozostawiając uczucie odświeżenia 
i aksamitnej gładkości. Działa 
drenująco, łagodząco i oczyszczająco, 
zawarte ekstrakty roślinne osłabiają 
wzrost włosów u nasady. 

CALENDULA 
Używanie ekstraktów z nagietka 
i drzewa herbacianego w wosku 
do depilacji oraz kosmetykach 
znacznie zmniejsza zaczerwienienia 
i podrażnienia, pomaga skórze 
utrzymać wodę, działa przeciwko 
rozwojowi bakterii i grzybów podczas 
woskowania, ogranicza ryzyko 
wrastania i wyprysków. 



Wszystkie woski twarde STARPIL są odpowiednie do każdego rodzaju depilacji
(wybór zależy od preferencji klienta i kosmetyczki). 

Wszystkie wymienione woski spełniają podstawowe standardy i można stosować je zamiennie.
REKOMENDACJE

Osiągają konsystencję miodu przy niskiej temperaturze topnienia

KRYSTALICZNE
W pełni lub półprzezroczyste. Płynna konsystencja. 
Doskonale usuwają włosy. Szybko zastygają.

3010210001 - NATURAL 3AB
Lekka krystaliczna konsystencja.  
Znakomicie chwyta włosy i dokładnie je usuwa.

3010202001 - BLUE 2AB
3010203001 - BLUE EXTRA 3AB
Lekka krystaliczna konsystencja. 
Polecany do każdej depilacji 

3010215001 - VEGETABLE 2AB
3010216001 - VEGETABLE 3AB
Lekka krystaliczna konsystencja.  
Polecany do każdej depilacji.

• WYJĄTKOWA
PRZYCZEPNOŚĆ

• ŁATWA APLIKACJA
• MAKSYMALNA
ELASTYCZNOŚĆ

• DOKŁADNE USUNIĘCIE
NAWET KRÓTKICH
WŁOSÓW

WOSK W KOSTKACH

Dodatkowe zalety

• ŁATWY DO ODMIERZANIA
• SZYBKO SIĘ ROZPUSZCZA

• OTWIERA PORY
• ZNAKOMITA WYDAJNOŚĆ
• DUŻY WYBÓR WOSKÓW

WOSK W GRANULKACH

 Zalety

Woski twarde



Przygotowanie

5 minut

Kosmetyki 
do depilacji ву

20 minut

Wosk

Proponowane produkty
Szpatułki 
Podgrzewacz do wosku
Kosmetyki do depilacji
Rękawice

Obszar depilacji
Wąsik
Brwi
Klatka 
piersiowa
Brzuch

Bikini
Nogi
Stopy

Ramiona
Pachy
Plecy
Owłosienie 
łonowe

Powstają na bazie wysokiej jakości kalafonii sosnowej i wosku pszczelego. Charakteryzują się niską 
temperaturą topnienia i wysoką skutecznością. Mocno przylegając do skóry i otwierając pory, 
usuwają owłosienie u nasady i opóźniają odrastanie włosów. Niektóre z nich zawierają dwutlenek 
tytanu, co obniż ich temperaturę topnienia oraz daje bardziej kremową i elastyczną strukturę wosku 
w temperaturze pokojowej.

· Wosk w kostkach torba kg 
Wybierz woski, które najlepiej pasują do rodzaju skóry, włosów i upodobań Twoich klientów, biorąc 
pod uwagę: przezroczystość, elastyczność, kolor, zapach, itd.

RODZAJE
OPAKOWAŃ

  WOSKI 
TWARDE

O NISKIEJ
TEMPERATURZE 

TOPIENIA

Wybór rodzaju wosku zależy od depilowanej powierzchni ciała i analizy jej owłosienia.

KREMOWE PLUS TOTAL z dwutlenkiem tytanu
Bardzo elastyczne. Gęsta, aksamitna konsystencja. Dokładnie 
usuwają włosy. Łagodne dla skóry.

3010214001 - PINK 4AB (RÓŻOWY) 
Wyjątkowo kremowy i gładki. Znakomita przyczepność nawet 
przy bardzo cienkich włosach.

3010208002 - IVORY 5AB (KOŚĆ SŁONIOWA) 
Delikatna depilacja. Pozostawia nawilżoną skórę.

KREMOWE PLUS
Wysoce elastyczne, ułatwiają aplikację i zapewniają delikatne, 
nieagresywne usuwanie włosów.

3010211001 - GOLD 5AB (ZŁOTY) 
Zawiera cząsteczki złota, które utrzymują temperaturę wosku 
na niskim poziomie.

z dwutlenkiem tytanu
3010204001 - CHOCOTHERAPY 5AB(CZEKOLADOWY)  
Delikatna depilacja.  
Pozostawia na skórze łagodną nutę zapachową.

3010217001 - VINOTHERAPY 5AB (WINNY) 
Intensywny kolor. Delikatna depilacja. Pozostawia na skórze 
subtelną nutę zapachową.

3010206001 - MAUVE 5AB (FIOŁKOWORÓŻOWY) 
Mocny wosk, idealny do włosów męskich. Intensywny kolor.

Woski twarde



KRYSTALICZNE
W pełni lub półprzezroczyste. Płynna konsystencja. Doskonale usuwają włosy. 
Jednorazowe. Znakomita wydajność.

3010306002 - NATURAL 800 ml
3010306001 - NATURAL 500 ml
Wyjątkowa kompozycja żywic sosnowych 
zapewnia skuteczne usuwanie włosów.

3010302002 - BLUE 800 ml (AZULENOWY)
3010302001 - BLUE 500 ml
Odpowiednia do woskowania każdej okolicy ciała, 
także miejsc wrażliwych.

3010308002 - GOLD 800 ml (ZŁOTY)
3010308001 - GOLD 500 ml
Cząsteczki złota utrzymują temperaturę topnienia 
wosku na optymalnie niskim poziomie, ułatwiają jego 
aplikację i usuwanie włosów.

Wybór rodzaju wosku zależy od depilowanej powierzchni 
ciała i analizy jej owłosienia.

• HIGIENICZNE
• JEDNORAZOWE
• ŁATWE W APLIKACJI
• NIE ZASYCHAJĄ
• DOSKONAŁA
PRZYCZEPNOŚĆ

• DOKŁADNIE USUWAJĄ
WŁOSY

• IDEALNE DO DUŻYCH I
MAŁYCH OBSZARÓW
ZABIEGOWYCH

Zalety

Wosk jednorazowego użytku, konsystencja 
miodu 

Powstaje na bazie kalafonii (żywicy sosnowej) i olejów roślinnych, mocno przylegające do włosa, 
półpłynne woski są przeznaczone do stosowania z paskami STARPIL. Aplikowane na ciepło 
doskonale sprawdzają się przy zmięczonych nogach i przy słabym krążeniu.

Obszar depilacji
Klatka piersiowa
Brzuch

Ramiona
Nogi
Plecy

RODZAJE 
OPAKOWAŃ

· Puszka 800 ml (Ø 93) · Puszka 500 ml (Ø 93)

WOSK
PŁYNNY

Proponowane produkty 
Szpatułki
Paski do wosku
Podgrzewacz 
do puszek

Kosmetyki
do depilacji

Przygotowanie

5 minut

Kosmetyki 
do depilacji

20 minut

Wosk

Płynny 
WOSK W PUSZKACH



Parafiny kosmetyczne

Na ciepło: nawilżanie, odżywianie, regeneracja i ochrona

• GŁĘBOKO NAWILŻA
• ZAUWAŻALNIE POPRAWIA WYGLĄD 
SKÓRY

• PRZYWRACA SKÓRZE ELASTYCZNOŚĆ
• POPRAWIA MIKROCYRKULACJĘ 
KRWI

• ZWIĘKSZA ABSORPCJĘ SKŁADNIKÓW 
AKTYWNYCH

• POMAGA USUNĄĆ PŁYNY I TOKSYNY
• ZMNIEJSZA SKÓRCZE MIĘSNI I 
MASUJE

• ŁAGODZI BÓL I STANY ZAPALNE

Zalety

Proponowane produkty
Worki plastikowe  
Skarpety / Rękawice frotte 
Kosmetyki do zabiegu 
parafinowego 
Podgrzewacz do parafiny

Miejsca zabiegowe
Dłonie
Stopy
Biodra

Nogi
Kark
Plecy

Przygotowanie i zabieg

5 minut

Produkty do 
pielęgnacji

50 minutes

Parafina

Wybór rodzaju produktów i zabiegu zależy od pielęgnowanej 
powierzchni ciała i analizy jej potrzeb.

PARAFINA · TACKI · 500 g

3011203001 - PARAFINA MIĘTOWA - MONOÏ DE TAHITI 
Odżywczy i regenerujący zabieg na dłonie i stopy. 
Parafina Monoi przywraca skórze naturalną równowagę 
hydrolipidową, poprawiając jej jędrność i zwiększając 
zdolność zatrzymywania wilgoci, podczas gdy olejek 
miętowy odświeża i rewitalizuje.

3011204001 - PARAFINA BRZOSKWINIOWA - ORANGE 
Odżywczo-ochronny zabieg na dłonie i stopy. Bogaty w 
karoten, posiada silne właściwości przeciwutleniające. 
Idealny zabieg dla skóry dojrzałej lub suchej.

3011201001 - PARAFINA BEZBARWNA · MASŁO SHEA 
Zabieg antyoksydacyjny. Masło Karite jest najlepszym 
naturalnym składnikiem nawilżającym i zmiękczającym, 
chroniącym skórę i przywracającym jej zdrowy wygląd. 
Ma wiey kwiatowy zapach.

3011202001 - PARAFINA CZEKOLADOWA - 
CHOCO Zabieg nawilżający. Dzięki właściwościom 
antyoksydacyjnym i nawilżającym kakao pozostawia 
skórę wyjątkowo promienną. Zabieg z parafiną 
czekoladową jest szczególnie polecany dla skóry bardzo 
suchej.

Ciepła parafina to naturalny zabieg, który pielęgnuje najgłębsze warstwy skóry, pomagając 
ją nawilżyć, odżywić i odmłodzić. Parafina zapewnia tak głębokie nawilżenie tworząc 
nieprzepuszczalną warstwę na powierzchni skóry. Dzięki temu zapobiega nie tylko 
parowaniu wilgoci, ale także gromadzi ją w najgłębszych warstwach skóry i chroni przed 
transepidermalną utratą wody.

Zabiegi 
parafinowe

DZIAŁANIE

PODGRZEWACZE DO PARAFINY
Cyfrowy panel sterowania

3010410003
PODGRZEWACZ DO PARAFINY
3000 ml

Cechy:
• Regulacja temperatury (65 °C)
• Lampka włącz / wyłącz 
• Cyfrowy wyświetlacz temperatury w ° C

Wymiary: 368 x 223 x 200 mm 
Moc: 200 W (220/240 V · 50 Hz)

Nowość



Pielęgnacja i piękno ciała przed i po woskowaniu

• PRZYGOTOWUJĄ
• NAWILŻAJĄ
• DEZYNFEKUJĄ
• ZAPOBIEGAJĄ WRASTANIU
WŁOSÓW

• OPÓŹNIAJĄ ODROST WŁOSÓW

Czy wiedzieliście, że…?

• STOSUJĄC PRODUKTY PRZED DEPILACJĄ
ZMNIEJSZAMY DYSKOMFORT PODCZAS
WOSKOWANIA

• UŻYWANIE OLEJU PO DEPILACJI ZMIENIA USUWANIE
RESZTEK WOSKU W RELAKSUJĄCY MASAŻ

• HAIR PULLER ZMNIEJSZA ILOŚĆ WRASTAJĄCYCH
WŁOSÓW O 80%

Zalety

Kosmetyki 
przed / po depilacji



Kosmetyki do woskowania powstają z wysokiej jakości naturalnych składników aktywnych, które 
nawilżają i przygotowują skórę do perfekcyjnego usuwania włosów, dając doskonałe rezultaty i 
opóźniając odrost włosów. ·

· Butelka ze spryskiwaczem 125 ml (Hair Puller)
· Butelka 200 ml (Pianka) / 500 ml (Żel, Olej, Mleczko) / 1000 ml (Olej)
· Ampułki 10 ml (Post Epil 10 sztuk)
· Słoik 200 ml (Krem z kwasami)
· Saszetka 15 ml (Maska po Depilacji Brazylijskiej)

 RODZAJE
OPAKOWAŃ

NATURALNE
SKŁADNIKI
AKTYWNE

Korzyści 
dla skóry 

  RODZAJE
KOSMETYKÓW

EKSTRAKT Z OCZARU 
WIRGINIJSKIEGO I MELONA:
działa przeciwutleniająco, 
zmiękcza i nawilża

MENTOL: 
zmniejsza przekrwienia i 
znieczula

WĄKROTA AZJATYCKA: 
rewitalizuje

ALFA-BISABOLOL: 
działa kojąco

OLEJKI Z ROZMARYNU DRZEWA 
HERBACIANEGO I OLIWEK:
nawilżają i łagodzą

KAMFORA:
odświeża 

MOCZNIK I ALANTOINA:
nawilżają i łagodzą

PALMA SABAŁOWA:
opóźnia odrost włosa

Proponowane produkty

Rękawice

Obszar depilacji

Twarz
Ciało

Przygotowanie

5 minut

Przed 
depilacją

5 minut

Wybór rodzaju produktu zależy od depilowanej powierzchni ciała i analizy jej potrzeb

3010605001 - ŻEL PRZED DEPILACJĄ  500 ml
Lekka, odświeżająca konsystencja. Oczyszcza i przygotowuje 
skórę do woskowania. Wspomaga usuwanie włosów. 
Zmiękcza i nawilża suchą skórę, zmniejsza dyskomfort. 
Sposób użycia: nałożyć na skórę przed woskowaniem. 
Składniki aktywne: mentol, bisabolol, olejek z drzewa 
herbacianego, olej rozmarynowy, woda hamamelisowa, ekstrakt 
z rumianku.

3010601001 - OLEJ PO DEPILACJI 500 ml
3010601002 - OLEJ PO DEPILACJI 1000  ml (opakowanie 
promocyjne)
Usuwa resztki wosku i pozostawia miękką i nawilżoną skórę. 
Rewitalizuje i ujędrnia. 
Sposób użycia: nałożyć na skórę po woskowaniu.
Składniki aktywne: retinol, olejek z dzikiej róży, tokoferol, olejek 
z drzewa herbacianego, olejek rozmarynowy, witamina F, olej 
oliwkowy.

3010604001 - MLECZKO PO DEPILACJI 500 ml
Potrójne działanie: nawilża, dezynfekuje i opóźnia 
odrost włosów. Wyjątkowe właściwości rewitalizujące i 
antyoksydacyjne. Ekstrakt z melona dostarcza skórze 
bogatą mieszankę witamin, minerałów i karotenoidów. 
Sposób użycia: nałożyć na skórę po woskowaniu. 
Składniki aktywne: ekstrakt z melona, ekstrakt z wąkrotki 
azjatyckiej, olejek cynamonowy i ekstrakty roślinne.

3010603001 - KREM PO DEPILACJI Z KWASAMI 500 ml
Przywraca równowagę pH skóry. Wyciąg z owsa przywraca 
skórze odpowiedni poziom nawilżenia, jednocześnie 
łagodząc potencjalne podrażnienia spowodowane depilacją. 
Odpowiedni dla każdego rodzaju skóry, w tym bardzo wrażliwej. 
Sposób użycia: nałożyć na skórę po woskowaniu aby 
wspomóc regenerację skóry. Polecany także po zabiegu 
depilacji laserowej i IPL w salonach oraz do zabiegów na 
twarz w celu zminimalizowania przebarwień po woskowaniu. 
Składniki aktywne: mentol, alantoina, olejek z oliwek i ekstrakt 
z owsa.

3010607001 - PIANKA PO DEPILACJI 200 ml
Przyjemna konsystencja pianki, łatwo się rozprowadza i wchłania. 
Beztłuszczowa, o właściwościach rewitalizujących. Pozostawia 
świeżą, głęboko nawilżoną skórę. Opóźnia odrastanie włosów. 
Sposób użycia: nałożyć na skórę po woskowaniu oraz w ramach 
codziennej domowej pielęgnacji skóry. Polecana do regeneracji 
skóry i opóźniania odrastania włosów po depilacji laserowej. 
Składniki aktywne: ekstrakt z melona, ekstrakt z wąkrotki 
azjatyckiej, olejek cynamonowy i ekstrakty roślinne.

3010602003 - AMPUŁKI PO DEPILACJI 10 x 10 ml
Nawilżają i zmiękczają skórę. Opóźniają odrost włosów, 
zwiększając odstępy pomiędzy kolejnymi zabiegami depilacji. 
Sposób użycia: zawsze po woskowaniu i przed nałożeniem 
innych produktów po depilacji. 
Składniki aktywne: ekstrakt z melona, ekstrakt z wąkrotki 
azjatyckiej, lauryl isoquinolinium bromide i olejek cynamonowy.

3010606002 - PREPARAT PRZECIW WRASTANIU 125 ml
Sprzedawany w opakowaniach po 12 x 125 ml lub 
pojedynczo. Zapobiega wrastaniu włosów. Usuwa 
włosy pod skórą. Pobudza regenerację naskórka. 
Chroni przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. 
Sposób użycia: wskazany do częstego lub nawet 
codziennego użytku. Nakładać 24 godziny po woskowaniu. 
Składniki aktywne: mocnik i kwas salicylowy.

3010612001 - BIKINI BRAZYLIJSKIE MASKA PO DEPILACJI – 
UNISEX SASZETKA 15 ml
Delikatna nawilżająco-kojąca maseczka w płacie. Zawiera 
składniki aktywne, takie jak ekstrakt z rumianku, aloes, 
woda hamamelisowa, woda lawendowa i kwas hialuronowy, 
które łagodzą, zmiękczają, nawilżają i przywracają 
równowagę wrażliwej skórze po zabiegu depilacji intymnej. 
Sposób użycia: wyjąć maseczkę z saszetki, całkowicie rozłożyć i 
umieścić na okolicy łonowej na 10–15 minut. Następnie usunąć 
i wyrzucić.

Po 
depilacji



PODGRZEWACZE DO WOSKU TWARDEGO
3010400037
KLASYCZNY PODGRZEWACZ 
DO WOSKU 
Plastikowa obudowa 250 ml
Regulacja temperatury
Wyjmowane naczynie aluminiowe

Wymiary: 140 x 140 x 152 mm Moc: 
90 W (230 V · 50 Hz)

3010409007
PODGRZEWACZ DO WOSKU 
DO TWARZY 200 ml 
Szybkie podgrzewanie wosku 
Regulacja temperatury (45–90 ° C) Lampka 
włącz / wyłącz 
Kompaktowy

Wymiary: 116 x 116 x 147 mm 
Moc: 40 W (110/220 V · 220/240 V · 50/60 Hz)

Nowość 

Optymalizują działanie i efekty depilacji

Urządzenia
PODGRZEWACZE DO APLIKATORÓW

3010400035 
BASIC 
PODGRZEWACZ 
NA 2 APLIKATORY 
2 podgrzewacze 
1 baza i kabel 

3010400036
BASIC PODGRZEWACZ NA 3 
APLIKATORY 
3 podgrzewacze 
1 baza i kabel

3010400018* 
ERGONOMICZNY 
NA 2 APLIKATORY
2 podgrzewacze
1 baza i kabel

3010401002
PODGRZEWACZ NA 1 APLIKATOR  
Z TERMOSTATEM  
Szybkie podgrzewanie wosku. 
Regulacja temperatury (30–105 ° C) 
Cyfrowy wyświetlacz temperatury w ° C 
Moc: 40 W 
(110/220 V · 220/240 V · 50/60 Hz) 

3010400022*
ERGONOMICZNY 
NA 3 APLIKATORY 
3 podgrzewacze 
1 baza i kabel

Nowość 

Podgrzewacz pojedynczy LUX 
z bazą i termostatem
1 podgrzewacz 
1 baza i kabel

DOTYCZY 
WYBRANYCH 

MODELI:

*   - Ustawienie „I” utrzymuje wosk w temperaturze
     topnienia między kolejnymi zabiegami.
     - Ustawienie „II” szybko podnosi temperaturę
     wosku, zapewniając perfekcyjne woskowanie.



3010409010
PODGRZEWACZ 
DO WOSKU 2500 ml 
Szybkie podgrzewanie wosku 
Regulacja temperatury (45–105 ° C) 
Lampka włącz / wyłącz

Wymiary: 303 x 250 x 214 mm 
Moc: 350 W (220/240 V · 50/60 Hz)

Aby osiągnąć optymalne rezultaty dzięki zabiegom depilacji STARPIL, używaj 
wyłącznie sprzętu STARPIL. Urządzenia STARPIL są zaprojektowane do 
temperatur topnienia produktów STARPIL i zapewniają bezbłędne aplikację i 
działanie każdego rodzaju wosku.

ZALECENIA

3010409008
PODGRZEWACZ 
DO WOSKU 500 ml 
Szybkie podgrzewanie wosku 
Regulacja temperatury (45–105 ° C) 
Lampka włącz / wyłącz Dodatkowe 
naczynie z uchwytem

Wymiary: 213 x 200 x 169 mm Moc: 150 W 
(220/240 V · 50/60 Hz)

3010409009
PODGRZEWACZ DO WOSKU 
na 2 naczynia 500 ml + 500 ml 
Szybkie podgrzewanie wosku 
Regulacja temperatury (45–105 ° C)  
Lampka włącz / wyłącz 
Dodatkowe naczynie z uchwytem 
2 podgrzewacze z niezależnymi termostatami

Wymiary: 350 x 195 x 195 mm 
Moc: 300 W (220/240 V · 50/60 Hz) 

Nowość 

PODGRZEWACZE DO WOSKU W PUSZKACH 

3010408005 
PODGRZEWACZ 
DO WOSKU 500 ml 
Szybkie podgrzewanie wosku. 
Regulacja temperatury (45–105 ° C) 
Lampka włącz / wyłącz 

Wymiary: 180 x 180 x 160 mm 
Moc: 200 W (220/240 V · 50/60 Hz) .

Nowość 

Nowość 

Nowość 

3010400038
PODGRZEWACZ DO WOSKU 
400 ML · 500 ML 
Plastikowa obudowa 

Wymiary: 215 x 215 x 170 mm 
Moc: 110 W (230 V · 50 Hz). 

3010400039
PODGRZEWACZ DO WOSKU 
800 ml · 1000 ml 
Plastikowa obudowa

Wymiary: 215 x 215 x 195 mm 
Moc: 175 W (230 V · 50 Hz) 



Inne 
produkty i akcesoria

STARPIL nie może zagwarantować pożądanych efektów, gdy produkty lub urządzenia 
Starpil są stosowane w połączeniu z produktami lub sprzętem innych marek.ZALECENIA

AKCESORIA
Jednorazowe, drewniane szpatułki do wosku 

3000000004 - Duża szpatułka do ciała · 25 cm · 5 sztuk  
3000000005 - Średnia szpatułka do ciała · 20 cm · 5 sztuk  
3001301005 - Szpatułka do brwi · 9 cm · 100 szt.
                         
                         Szpatułki · 15 cm · opakowanie 100 szt. pudło
                         Szpatułka do twarzy · 10x14,5 cm · 50 szt.
                         Szpatułka do twarzy · 0,5x9 cm · 200 szt.

PASKI DO DEPILACJI WOSKIEM
Wykonane z wysokiej jakości celulozy

3010900002 - Różowe higieniczne, paski do wosku · 200  sztuk 
3010900005 - Higieniczne paski do wosku · 200 sztuk 
3010900006 - Higieniczne paski do wosku · 100 sztuk 
3010900008 - Higienicznych paski do wosku w rolce · 100 metrów

• Mocne i trwałe
• Idealne do depilacji całego ciała
• Zapewniają higieniczne, precyzyjne i trwałe usuwanie włosów
• Do 10 zastosowań, za każdym razem bezbłędnie usuwają włosy

INNE PRODUKTY I AKCESORIA

3000000001 - Płyn do czyszczenia sprzętu i powierzchni (Citrus Cleaner) · 500 ml 
                         Usuwa resztki wosku z urządzeń, zapewniając 100% czystość.

3000300002 - Kołnierze ochronne · 50 sztuk Chronią podgrzewacz przed pozostałością wosku.

3031002013 - Specjalne foliowe arkusze do wosku twardego (niskiej temperaturze topnienia) · 100 sztuk



www.starpil.pl 

DYSTRYBUTOR

PROFESJONALNA DEPILACJA
SPA & WELLNESS
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