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Gebruikshandleiding Paraffinebad 
 

Inschakelen: 

 Stekker in een daarvoor geschikt stopcontact                                                                                                          

steken (220V-240V/50 Hz). 

 220watt 
 

Uitschakelen: 

 Als het paraffinebad niet in gebruik is, stekker uit het stopcontact verwijderen. 

 Laat het paraffinebad afkoelen alvorens het te verplaatsen. 
 

Gebruik: 

 Laat de paraffine smelten op de hoogste temperatuur: 70°C, zet de schakelaar aan de voorkant 

van het paraffinebad op HI.  

 Nadat de paraffine is gesmolten draai de temperatuur terug naar 60 °C, zet de schakelaar aan de 

voorkant van het paraffinebad op LO. 

 Controleer nadat de paraffine is gesmolten of het paraffinebad voldoende is gevuld via de MIN en 

MAX aan de binnenkant van het bad. 

 Test de temperatuur met uw pink of op uw pols door een beetje paraffine aan te brengen. 

 Pas tijdens gebruik de temperatuur aan op een voor u of voor uw klant aangename temperatuur. 

 Reinig en droog de handen/voeten/ellebogen. Gebruik geen sieraden tijdens de paraffine 

behandeling. Voor gebruik masseert u de te behandelen huid in met een vette crème. 

 Vóór de behandeling brengt u het kunststof rooster aan op de bodem van het paraffinebad. LET 

OP!!! Doet u dit niet en komt uw huid in aanraking met de bodem van het paraffinebad dan kan dit 

ernstige brandwonden veroorzaken. 

 U kunt de te behandelen huid van voeten/ handen/ ellebogen volledig in de paraffine 4-6x 

onderdompelen voor een duur van 2-3 seconden. Voor andere plaatsen gebruikt u een daarvoor 

geschikte borstel en brengt de paraffine in een aantal lagen aan. 

 Breng daarna de plastic zak of plastic handschoen aan op de hand/voet/elleboog om de warmte 

te behouden en de ingrediënten van de paraffine in te laten werken op de huid. 

 Verpak de handen of voeten in de badstof handschoen of voetschoen, andere plaatsen kunt u met 

een handdoek in pakken voor 15-20 minuten. 

 Verwijder na 15-20 minuten de handdoek/handschoen/voetschoen, plastic zak en de paraffine. 
 

 

Gebruik het apparaat volgens de veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparatuur: 

 Gebruik het paraffinebad nooit in vochtige ruimtes zoals de badkamer. 

 Zet het paraffinebad nooit zonder paraffine aan. 

 Pas geen paraffinebehandeling toe op wondjes of een beschadigde huid. 

 Gebruik geen andere vloeistoffen in het paraffinebad. 
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 Laat het paraffinebad nooit in ingeschakelde toestand onbeheerd achter. 

 Plaats het paraffinebad op een stabiele ondergrond. 

 Vermijd schokken of stoten tegen het paraffinebad wanneer deze aanstaat. 

 Reinig het paraffinebad niet met water. 

 Om de paraffine te verwijderen moet de gestolde paraffine kort worden opgewarmd, zodat deze 

los komt van de wanden van het paraffinebad. 

 Open het paraffinebad nooit zelf i.v.m. garantie en veiligheid. Laat dit over aan een professional. 

 Elektrische apparatuur behoort niet in kinderhanden. 
 

Wat doet deze paraffinebehandeling? 
Deze warmte-therapie zorgt ervoor dat de bloedsomloop gestimuleerd wordt. De paraffine zorgt ervoor 

dat de huid van uw handen elastischer wordt en super zacht aanvoelt! Het werkt verzachtend bij 

personen met schrale handen, kloven of winterhanden, reuma of artrose. 

 

Wat is een paraffine handpakking? 

Een paraffine handpakking is een verzorgende en ontspannende behandeling die direct een zichtbaar 

en voelbaar resultaat laat zien. Na de behandeling zijn de handen en nagelriemen gehydrateerd en 

gevoed, bovendien voelen ze zijdezacht aan. 
 

Hoe werkt een paraffine handpakking? 
Eerst krijgen uw handen een lekkere peeling, dit is om de dode huidcellen te verwijderen. Hierdoor 
kunnen de werkzame stoffen van de handcrème beter in de huid opgenomen worden. Daarna wordt 
de handcrème in gemasseerd en worden de handen één voor één in het warme paraffinebad 
gedompeld. De paraffine stolt direct en de handen worden afgedekt met plastic, daar overheen gaat 
een badstofhandschoen om zo de warmte te behouden. De pakking kan nu 15 tot 20 minuten 
inwerken. Door de warme paraffine, die de huid helemaal afsluit, gaan de poriën openstaan. Op deze 
manier kan de handcrème goed intrekken. Als laatste stap wordt de paraffine verwijderd en voelen de 
handen zijdezacht aan.                                                                                                                                        
Extra handmassage bij een paraffine handpakking. 
U kunt de paraffine handpakking ook uitbreiden met een handmassage. De meeste mensen zijn niet 
bekend met handmassage, maar het heeft een zeer ontspannende werking. 

 
Nazorg: 
Om nog langer van de paraffine handpakking na te genieten is het belangrijk om de handen ook thuis 
goed te verzorgen met een handcrème of nagelriemolie. Op die manier blijven de handen nog langer 
zacht aanvoelen. 

 
 
 
Op alle elektronische producten zit één jaar garantie. Alle defecte producten welke binnen de garantie 
vallen kan de klant aan Mega Beauty Shop® retourneren met een kopie van de factuur en in de 
originele verpakking. De producten worden binnen 14 werkdagen gerepareerd of door ons vervangen 
door een nieuw exemplaar. Zonder factuur en/of zonder originele verpakking kan de klant geen 
beroep doen op de garantie. Als de klant zelf het product heeft geprobeerd te repareren of dit elders 
heeft laten doen vervalt de garantie eveneens.  
 
Voor het overige verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden. 
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