
Repaleisen haavan tekeminen
Kolmiulotteisen, luonnollisen näköisen haavan tekeminen on yllättävän helppoa. 
Tässä step by step -ohjeet, joiden avulla repaleisen haavan voi tehdä kasvoihin, raajoihin ja vartaloon.

Tarvikkeet:
Cleansing Lotion - Kasvovesi (tai muu vastaava)
Derma Wax - Arpivaha
Derma Wax Spatula - Arpivahalasta
Cleansing Cream - Puhdistusvoide (tai muu vastaava)
Meikkisieni
Transparent powder - Läpinäkyvä puuteri
Water Make-up tai Crème Make-up - Kasvoväri
Sivellin
Tekoveri

Käyttö:
Puhdista iho ensin kasvovedellä, jonka jälkeen vaha kiinnittyy 
paremmin.
Ota purkista Grimas Derma Waxia käyttämällä arpivahalastan 
kuperaa puolta. Kaapiminen tekee vahan koostumuksesta hieman 
joustavampaa. Saat vahasta helpommin muovailtavaa, kun levität 
sitä kämmeneen peukalolihasten muodostamalle osalle ja kaavit 
vahan pois lastalla kaksi tai kolme kertaa. Vahan tulee olla 
joustavaa, mutta kuitenkin kiinteää eikä se missään tapauksessa 
saa olla liian pehmeää eikä tahmeaa.

Muotoilu:
Levitä Derma Wax iholle lastan kuperalla ja pyöreällä puolella ja tasoita reunat niin, ettei rasva ja 
kosteus pääse vahan reunojen alle.
Tasoita vahan pinta ja reunat sormin, voit käyttää hiukan Grimas Cleansing Creamiä apuna.
Taputtele joka puolelta kuivalla, puhtaalla meikkisienellä. Tämä poistaa ylimääräisen Cleansing Creamin 
ja antaa vaikutelman luonnollisesta ihonpinnasta.
Puuteroi vaha meikkisienellä ja Grimas Transparent Powderilla, jotta pinnasta tulee matta. Käännä sitten 
sieni ympäri ja jatka taputtelua puhtaalla puolella, kunnes ylimääräinen puuteri on poistettu.

Haavaviilto:
Kun teet avohaavan, arpivaha tulee viiltää "auki" arpivahalastan terävällä puolella. Voitele arpivahalastan 
kärki pienellä määrällä Cleansing Creameä. Tällä tavoin arpivahalasta liukuu paremmin Derma Waxin 
läpi, eikä vaha kuitenkaan tartu lastaan.
Tee kolmiomainen repeämä Derma Waxiin.

Värjäys:
Vaikutelma syvästä haavasta saadaan aikaan värjäämällä haavan pohja mustalla kasvovärillä. Värjää 
sitten haavan sisäpuoli tumman punaisella kasvovärillä (Grimas Water Make-up tai Crème Make-up).

Viimeistely:
Lopuksi lisää haavaan tekoverta: joko Grimas Bloodia tai Filmbloodia riippuen siitä, millaisen 
vaikutelman haluat saada. 
Grimas-tekoveressä on kevyt, siirappimainen koostumus ja syvänpunainen väri. Levitä siveltimellä tai 
suoraan tuubista. 
Filmblood-verta on saatavana kahta eri väriä: vaalea, hapettunut veri (A) ja tumma, hapettumaton veri 
(B). Tuotetta voidaan levittää suoraan pullosta.

Puhdistus:
Kaavi arpivaha iholta Derma wax -lastalla. Veri voidaan poistaa iholta ensin kylmällä vedellä ja sen 
jälkeen saippualla ja vedellä. Tarvittaessa voit vielä puhdistaa ihon puhdistusmaidolla (Cleansig Milk) tai 
puhdistusvoiteella (Cleansing Cream). Puhdista iho lopuksi kasvovedellä.




