Parafiniarka SM-506
WPROWADZENIE:
Zabiegi parafinowe ze wzglêdu na ³atwoœæ wykonania s¹ popularne nie tylko w profesjonalnych
salonach kosmetycznych, ale tak¿e w ka¿dym domu. Parafina bardzo dobrze wp³ywa na kondycjê
Twoich r¹k i stóp, szczególnie w okresie letnim. Sk³adniki zawarte w p³ynnej parafinie to przede
wszystkim witaminy, kolagen, ekstrakty przeciwzmarszczkowe i wybielaj¹ce.
Zabiegi parafinowe poprawiaj¹ kr¹¿enie krwi, otwieraj¹ pory skórne, w rezultacie czego skóra
zachowuje odpowiednie nawil¿enie.
Przygotowanie urz¹dzenia:
1. W³o¿yæ parafinê do parafiniarki (odpowiedni¹ iloœæ miêdzy min a max)
2. Przestawiæ w³¹cznik w pozycjê HI, ¿eby up³ynniæ parafinê.
3. Kiedy parafina stanie siê p³ynna przesun¹æ w³¹cznik w pozycjê LO (aby temperatura
parafiny by³a odpowiednia by w³o¿yæ do niej rêkê.
Pielêgnacja:
1. Dok³adnie umyæ d³onie/stopy (mo¿na zastosowaæ peeling a nastêpnie wetrzeæ krem).
2. Palcem sprawdziæ temperaturê parafiny (nie wk³adaæ od razu ca³ej d³oni/stopy!)
3. Jeœli temperatura jest odpowiednia, zanurzyæ d³oñ/stopê w parafinie oko³o 4-6 razy na czas
ok. 2-3 sekund. (na d³oni/stopie utworzy siê cienka warstwa parafiny)
4. W³o¿yæ d³oñ/stopê do jednorazowej rêkawiczki (plastikowej) a nastêpnie do
rêkawicy/skarpety frotte i pozostawiæ na 15-20minut.
5. Ca³kowicie usun¹æ parafinê z d³oni/stopy i wyczyœciæ olejkiem do momentu a¿
d³onie/stopy stan¹ siê g³adkie i delikatne.
UWAGA!!!
1. W³o¿yæ na dno parafiniarki plastikow¹ antypoparzeniow¹ wk³adkê by chroniæ d³onie/stopy
przed poparzeniem.
2. Przed w³o¿eniem d³oni/stopy zawsze sprawdŸ temperaturê parafiny.
3. Nie wykonywaæ zabiegu na uszkodzonej skórze (z ranami).
4. Nie wylewaæ gor¹cej parafiny zaraz po zabiegu. Wy³¹czyæ zasilanie, odczekaæ a¿ parafina
ostygnie.
5. Jeœli przewód zasilaj¹cy jest uszkodzony musi zostaæ naprawiony w autoryzowanym
serwisie..
6. Niniejszy sprzêt mo¿e byæ u¿ytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez
osoby o obni¿onych mo¿liwoœciach fizycznych, umys³owych i osoby o braku
doœwiadczenia i znajomoœci sprzêtu, je¿eli zapewniony zostanie nadzór lub instrukta¿
odnoœnie u¿ytkowania sprzêtu w bezpieczny sposób, tak aby zwi¹zane z tym zagro¿enia
by³y zrozumia³e. Dzieci nie powinny bawiæ siê sprzêtem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywaæ czyszczenia i konserwacji sprzêtu.
Je¿eli przewód zasilaj¹cy nieod³¹czalny ulegnie uszkodzeniu to powinien on byæ wymieniony u
producenta lub w specjalistycznym zak³adzie naprawczym albo przez wykwalifikowan¹ osobê
w celu unikniêcia zagro¿enia.
Dane techniczne:
230V~ 50Hz 150W,
UWAGA!!
Nale¿y zachowaæ dowód zakupu (paragon lub fakturê VAT).

RoHS

