
Trasigt sår med Derma Wax
Det ät inte svårt att göra ett tredimensionellt sår, som ser ut naturligt. 
Här finns step by step -instruktioner, som hjälper dig att skapa ett trasigt sår på ansiktet, lemmar och 
kroppen.

Du behöver:
Cleansing Lotion - Ansiktsvatten (eller motsvarande)
Derma Wax - Ärrvax
Derma Wax Spatula - Ärrvaxspatel
Cleansing Cream - Rengöringskräm (eller motsvarande)
Makeupsvamp
Transparent powder - Genomskinligt puder
Water Make-up eller Crème Make-up - Ansiktsfärger
Pensel
Konstblod

Användning:
Rengör huden först med ansiktsvatten för optimalt fäste.
Använd den rundade kanten av Derma Wax -spateln för att ta ut 
vax från burken. Genom att skrapa, gör du vaxet mer flexibel.
Därefter gör vaxet ytterligare formbart genom att applicera det på 
insidan av handen och skrapa av det igen med spateln, upprepa 
detta två eller tre gånger. Vaxet måste vara flexibelt men ändå 
fast, det får absolut inte bli för mjukt eller klibbigt.

Formulering:
Applicera vaxet med den runda kanten av spateln på huden och stryk ut kanterna så att inget fett eller 
fukt kan komma under. Med fingertoppen (och lite med Grimas Cleansing Cream, om behövs) stryk ut 
vaxet så att det får jämna kanter och yta.
Dutta över det hela med torr och ren makeupsvamp. På så sätt tar du bort överflödig Cleansing Cream 
och skapar en effekt av hudstruktur.
Pudra av det hela med en makeupsvamp med Grimas Transparent Powder för att matta ut och fixera; 
vänd därefter svampen och fortsätt med den rena sidan att ta bort det överflödiga pudret genom att dutta 
med svampen.

Skärsår:
För att skapa ett ”öppet sår”, skärs uppbygganden av Derma Wax upp med den vassa kanten av Derma 
Wax spateln. Smörj in spateln med lite Cleansing Cream. På så sätt glider spateln lättare och fastnat inte 
lika lätt i Derma Wax.
Skapa ett skärsår i Derma Wax uppbyggnad.

Målning av såret:
För att skapa ett djup i ”såret”, färgas dess botten med en svart ansiktsfärg. Insidan av såret färgas med 
mörkröd ansiktsfärg (Grimas Water Make-up eller Crème Make-up ).

Finish:
Slutligen lägg i såret Grimas Blood eller Filmblood, beroende på den önskade effekten. 
Grimas-blodet har en lätt segflytande textur och en djupröd färg. Applicera direkt från tuben eller med 
hjälp av en pensel. 
Filmblood finns i två olika färger: ljust (A) syrerikt blod och mörkt (B) syrefattigt blod. Applicera direkt från 
flaskan.

Borttagning:
Skrapa av Derma Wax av huden med en spatel. Skölj först med kallt vatten och tvätta därefter bort med 
varmt vatten och tvål. Om nödvändigt kan du även ytterligare rengöra huden med en rengöringsmjölk 
eller kräm. Rengör därefter huden med Cleansing Lotion.




