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ARTYKUŁ O REGULACJI BRWI PĘSETĄ I WOSKIEM 

Natura obdarzyła każdego z nas swego rodzaju urodą, z której nie zawsze jesteśmy 

zadowoleni. Dlatego też niejednokrotnie decydujemy się na różnego rodzaju operacje 

plastyczne, stosujemy różne kremy, maseczki, czy wykonujemy makijaż, zapominając przy 

tym, że równie ważnym elementem naszego wyglądu są brwi, które czasem także wymagają 

korekty. W związku z powyższym w niniejszym artykule opowiem o dwóch rodzajach zabiegów 

regulacji brwi jakimi są regulacja brwi pęsetą oraz woskiem. 

Regulacja brwi pęsetą to zabieg kosmetyczny pozwalający na pozbycie się niechcianych 

włosków z dużą precyzją. Zabieg ten rozpoczyna się od wyznaczenia grubości brwi kliencki oraz 

nadania im odpowiedniego kształtu dopasowanego do owalu twarzy. W tym celu kosmetolog 

wyznacza najpierw długość łuku brwiowego, a następnie zaznacza dolną linię brwi i górny łuk 

brwiowy. Po nadaniu brwiom odpowiedniego kształtu oraz grubości przemywa je tonikiem, 

dezynfekuje, rozczesuje i przystępuje do usuwania włosków, znajdujących się poza 

wyznaczonym obszarem nowego kształtu brwi zdezynfekowaną pęsetą. Podczas 

wykonywania zabiegu kosmetolog naciąga skórę palcami i pojedynczo wyrywa włoski wraz 

z cebulkami, zdecydowanym ruchem wykonanym zgodnie z kierunkiem wzrostu włosków.  

Czasami zdarza się, że w nowym kształcie brwi rośnie zbyt długi włosek, wówczas 

skraca się go nożyczkami. Po wyrwaniu włosków dezynfekuje się skórę i przykłada kostkę lodu 

owiniętą  w chusteczkę, aby zlikwidować zaczerwienienie i ukoić ból. 

Łuki brwiowe można również regulować za pomocą zimnego i ciepłego wosku. 

Usuwanie włosków za pomocą wosku na zimno polega na rozgrzaniu w dłoniach cienkiego 

plastra, aż zrobi się miękki i przyklejeniu go w miejsce, z którego chcemy pozbyć się włosków. 

Po chwili szybko i zdecydowanie odrywa się plaster z woskiem w kierunku przeciwnym do 

wzrostu włosków. 

Regulacja brwi ciepłym woskiem, polega na nałożeniu przez kosmetologa za pomocą 

szpatułki płynnego, rozgrzanego wosku o gęstej konsystencji w miejsce, z którego chcemy 

pozbyć się owłosienia. Następnie na nałożony wosk kosmetolog przykłada specjalny pasek do 

wosku i delikatnie go dociska. Po krótkiej chwili zdecydowanym ruchem ręki odrywa on 

przyklejony pasek wraz z woskiem w kierunku przeciwnym do wzrostu włosków. Na koniec 

kosmetolog zmywa resztki wosku z brwi i smaruje je oliwką, aby złagodzić podrażnienia skóry. 

Regulacja brwi woskiem jest precyzyjna, bardzo skuteczna i zapewnia długotrwały efekt. 
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