
Aparelho Fundidor de Parafina - JS1000

◄Índice Ref. JS1000

Este fundidor de parafango/parafina
é de fácil  utilização e tem elevada
eficiência.
A  Máscara  de  Parafango  é
equilibrante  e  remineralizante,  é
autoionizável,  promovendo  a
transmineralização  dos  princípios
activos  do  fango  marinho  para  o
tecido,  através  da  ação  térmica  e
oclusiva da parafina cosmética.

O resultado é uma pele equilibrada,
com  a  secreção  sebácea
controlada,  adstringência de óstios
dilatados  e  uma  boa  redução  da
hiperemia, tornando-a mais clara. É
um  tratamento  completo  que,  ao
mesmo  tempo  que  equilibra  a
oleosidade, hidrata e acalma.

FUNCIONAMENTO MANUTENÇÃO
1.Posicionar o aparelho da forma mais indicada

para a sua utilização.
2.Uma  quantidade  que  ocupe  metade  do

fundidor  é  suficiente  para  realizar  um
tratamento.

3.Ligar o cabo à corrente elétrica ao aparelho e
a uma tomada de corrente elétrica.

4.Rode  o  Botão  para  ligar  o  aparelho,  o
indicador luminoso acende-se.

5.Rode  o  Botão  para  a  área  vermelha  para
derreter a parafina ou o parafango. Depois de
a parafina ou o parafango atingirem o ponto
de  consistência  pretendido,  rode  o  Botão
para a posição intermédia.

6.Quando o indicador luminoso ficar  verde,  o
aparelho está pronto a usar, e a temperatura
ronda os 55 +/-1ºC.

7.Desligar a ficha com o cabo de alimentação
da tomada  de  corrente  elétrica  no  final  do
tratamento.

8.Arrumar o aparelho num local seguro.

• Manusear  com  precaução  todas  as  partes  ou  peças  da
aparelho.

• O  aparelho  pode  se  limpo  regularmente  com  um  pano
macio  ligeiramente  humedecido.  Nunca  deixe  verter
qualquer  líquido  para  o  aparelho  (em  caso  de  isso
acontecer solicite a verificação por serviço técnico).

• Em caso de o aparelho não ligar deve verificar se o cabo de
alimentação está bem conectado e também o estado do
fusível, depois de desligar o cabo da tomada elétrica.

PRECAUÇÕES
• Nunca  ligue  o  aparelho  sem  ter  colocado  a  quantidade

mínima de produto.
• Aplique com um pincel uma pequena porção de parafina ou

parafango  na  parte  interna  do  pulso  para  testar  a
temperatura antes de iniciar o tratamento.

• Não execute o tratamento em áreas da pele que tenham
queimaduras, lesões ou feridas.

• Nunca  efetue  qualquer  operação  de  limpeza  ou
manutenção com o aparelho ligado à corrente elétrica.

• Em  caso  de  dúvida,  deve  ser  consultada  uma  pessoa
especializada.

Exemplo de tratamento para mãos:
1. Lave as mãos, retire todos os ornamentos. Verifique se a temperatura é indicada para a pele.
2. Afaste os dedos e mergulhe as mãos no parafango/parafina. Retire após 2 ou 3 segundos.
3. Repita a operação acima 4 a 6 vezes. Após os procedimentos anteriores o produto (parafina/parafango)

solidifica-se.
4. Envolva as mãos com um par de luvas próprias, mantenha a temperatura para que os poros absorvam

o produto.
5. Após 15 a 20 minutos retire as luvas. Romova a máscara de parafango/parafina. A pele das mãos

ficará suave e macia.

CARACTERÍSTICAS:

Tensão de Alimentação: 230V~/50Hz.
Potência/Consumo máx.: 120 W
Temperatura: 50-70ºC

Dimensões: 235mmx320mmx190mm
Peso aprox.: 2 Kg
Capacidade máx.: 1,2Kg
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