PARAFINIARKA + WOSK / AKCESORIA
Model: AG37
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Przed wykonaniem kąpieli parafinowej najlepiej wykonać peeling skóry i ją oczyścić!
Rozpakuj urządzenie i ustaw je na płaskiej powierzchni. Pokrusz parafinę na drobne kawałki i włóż
odpowiednią jej ilość do parafiniarki (na kratkę zabezpieczającą!)
Uwaga: Poziom parafiny powinien się znajdować pomiędzy znakami min i max na parafiniarce –
powinno to być około 1,5 kg
Nałóż pokrywkę, podłącz parafiniarkę do sieci elektrycznej i włącz ją za pomocą przełącznika na
przedniej części urządzenia (ustaw go w pozycji HI)
Co jakiś czas sprawdzaj czy parafina osiągnęła wymaganą temperaturę przez zamoczenie
patyczka w parafinie i przyłożenie do nadgarstka.
Gdy parafina stanie się płynną, przestaw przełącznik w pozycję LOW.
Jeśli parafina jest odpowiedniej temperatury to można ją nakładać na ręce lub stopy.
Zanurz ręce lub stopy w parafinie minimum dwukrotnie, aby uzyskać równomierne pokrycie skóry.
Po nałożeniu parafiny na ręce lub stopy – załóż na nie rękawiczki foliowe, a następnie na nie –
rękawiczki frotte.
Odczekaj 10-15 min aż parafina się ostudzi, zdejmij rękawice, a następnie usuń parafinę ze skóry.
Wskazówka: Niewykorzystany wosk w parafiniarce można wykorzystać ponownie. (wystarczy
skruszyć ją z powrotem do misy, a gdy ta ostygnie – przykryć ją pokrywką)

4. Specyfikacja techniczna
•
•

Zasilanie:
Moc:

230AC
200W

5. Uwagi i środki ostrożności

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Dziękujemy za zakup parafiniarki.
Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu
i zachować ją na przyszłość.

1. Informacje ogólne
Parafina działa wygładzająco oraz zmiękczająco na nasz naskórek ,poprawia elastyczność i
jędrność skóry, opóźnia procesy starzenia i działa regenerująco na tkanki skóry, lekko rozjaśnia
przebarwienia słoneczne, poprawia stan paznokci , rozgrzewa oraz wprowadza nas w stan
relaksu.
Jeżeli masz szorstkie dłonie i Twoje paznokcie nie są w dobrym stanie to z nadejściem tej oto
parafiniarki skończą się Twoje problemy. Już po kilku zabiegach odmłodzisz Swoje dłonie a
skóra stanie się gładsza.

2. W zestawie
•
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Parafiniarka z regulacją temperatury i pokrywką.
Plastikowa kratka zabezpieczającą (na dno).
2x Aromatyczna parafina naturalna SHI WAX
Para uniwersalnych pokrowców z izolacją termiczną do dłoni i stóp.

•
•
•
•

Nie nakładaj gorącej parafiny w miejscach skaleczonych lub podrażnionych.
Chroń przed dostępem dzieci, szczególnie, gdy urządzenie jest podłączone do sieci
elektrycznej.
Nie zanurzaj parafiniarki w wodzie – grozi porażeniem lub uszkodzeniem urządzenia.
Zawsze podłączaj parafiniarkę do gniazdka z uziemieniem.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i
przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż
odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru
nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

