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      Productomschrijving Paraffine verwarmer YM-8009 
 

De geleverde paraffine is verrijkt met rozenessence en licht geparfumeerd met een 
verfrissende geur. Het helpt je huid te hydrateren en te vernieuwen en kan tot 4 keer worden 
hergebruikt. Bespaar geld en tijd, zonder aan kwaliteit in te boeten, en geniet van een paraffine 
bad in de salon met de YM-8009 
 
Technische specificaties 
Werkspanning / frequentie: AC (110 V-120 V / 60 Hz)  
Vermogen: 265 W  
Externe maat: breedte 11,9 in (30,2 cm), diameter 9,13 inch (23,2 cm) en hoogte 5,39 inch 
(13,7 cm)  
Intern afmeting: breedte 9,96 inch (25,3 cm), diameter 7,17 inch (18,2 cm) en hoogte 3,5 inch 
(8,9 cm)  
Inhoud: 2000 ml  
 
Een paraffine-behandeling uitvoeren: 
1. Plaats de machine op een vlak oppervlak. 
2. Til het deksel op, plaats de paraffine in de machine en plaats het deksel terug.  
3. Maak verbinding met de stroom. Stel de temperatuur in op 158 ° F. De machine begint te 
werken nadat het lampje rood wordt.  
4. Schakel de temperatuur in op 131 ° F om de warmte te behouden nadat de paraffine is 
gesmolten. Controleer de temperatuur voordat je de was gebruikt, en zorg ervoor dat je deze 
op een geschikte temperatuur gebruikt.  
5. Maak je huid schoon vóór de behandeling. 
6. Gebruik de borstel om de paraffine gelijkmatig op je huid aan te brengen, of dompel 
langzaam je handen in de gesmolten was met je vingers gestrekt. Houd je handen een paar 
seconden in de paraffine totdat de was uithardt. Herhaal dit proces 4-5 keer om een dikke laag 
was op je huid te vormen. Verpak uw handen vervolgens met de bijgeleverde 
handschoenvoeringen en doe een paar katoenen handwarmte-handschoenen aan. Dit zal 
helpen om een beter effect te bereiken. Trek na 10-15 minuten de handschoenen uit, haal de 
voering weg en verwijder de geharde was uit je handen.  
 
Inhoud van de verpakking 
1 x Paraffine Wax Warmer  
1 x Paraffine kwast 
4 x 120 g Paraffine Wax  
50 x Wegwerp Handschoenen 
2 x Badstof Handschoenen  
1 x Bodem bescherm plaatje  
1 x Handleiding 
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