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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ
Η πρακτική της θεραπείας με θερμότητα είναι πολύ παλιά.  Κατά τη διάρκεια των χρόνων, οι Ρωμαίοι, οι Ιάπωνες και πολλοί 
άλλοι πολιτισμοί, διαπίστωσαν τα οφέλη της θεραπείας με θερμότητα στο σώμα και το πνεύμα. Γιατροί και φυσιοθεραπευτές
χρησιμοποιούν θεραπείες ζεστής παραφίνης εδώ και δεκαετίες, για όσους υποφέρουν από αρθρίτιδα, θυλακίτιδα ή απλώς από
κουρασμένα, πρησμένα πόδια. Η θεραπεία παραφίνης ελαττώνει το πρήξιμο των μυών και μειώνει τη φλεγμονή των αρθρώ-
σεων και των συνδετικών ιστών. Οι γιατροί έχουν ανακαλύψει ότι τα θεραπευτικά αποτελέσματα της παραφίνης μπορούν να 
διαρκέσουν αρκετές εβδομάδες περισσότερο από ότι άλλες θεραπείες θερμότητας.

Η clean+ easy® τώρα φέρνει αυτή την χαλαρωτική, πλούσια θεραπεία στα studio ομορφιάς, ως μια υπηρεσία περιποίησης
για τους πελάτες σας. Η συσκευή Digital Paraffin Spa παρέχει ένα χαλαρωτικό «μπάνιο» με ζεστή παραφίνη, που δημιουργεί
ένα φράγμα που διατηρεί την θερμότητα στο δέρμα. Η επικάλυψη της παραφίνης διατηρεί την θερμότητα για 10-15 λεπτά,
διαστέλλοντας τους πόρους του δέρματος και επιτρέποντας στην υγρασία να εισχωρήσει στο δέρμα πιο εύκολα.    

Ενδείκνυται για θεραπείες προσώπου, μανικιούρ, πεντικιούρ και θεραπείες σώματος. 

Προϊόντα που χρειάζονται για την θεραπεία παραφίνης

Πριν ξεκινήσετε την θεραπεία, βεβαιωθείτε πως έχετε διαθέσιμα όλα τα υλικά που θα χρειαστείτε:
Clean+easy® Digital Paraffin Spa
Clean+Easy®  Paraffin Wax
Clean+Easy® “Purify” Antiseptic Spray
Clean+Easy® Πινέλο παραφίνης
Clean+Easy® Σακουλάκια παραφίνης (Paraffin Protectors)
Clean+Easy® Βαμβακερά γάντια και μποτάκια
Πετσέτες

Υπηρεσίες με θεραπεία παραφίνης
Η συσκευή Digital Paraffin Spa της Clean+Easy® μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς επωφελείς τρόπους σε οποιοδήποτε 
studio ομορφιάς. Ένα μανικιούρ με παραφίνη, θα αφήσει τα χέρια με μια πολύ απαλή αίσθηση και θα δώσει σε κάθε πελάτη 
μια απολύτως χαλαρωτική εμπειρία.

Η θεραπεία της παραφίνης είναι επίσης εξαιρετική για πελάτες του πεντικιούρ. Η θεραπεία θερμότητας χαλαρώνει τα κουρασμένα
πόδια, διεγείρει την κυκλοφορία του αίματος και κάνει την εμπειρία του μασάζ ακόμα πιο αποτελεσματική.

Για πελάτες που κάνουν θεραπείες προσώπου, η παραφίνη θα αφήσει το δέρμα τους απαλό και ενυδατωμένο, ενώ παράλληλα
θα βοηθήσει στην καλύτερη εισχώρηση των θεραπειών προσώπου μέσα στο δέρμα (κρέμες κλπ.).
Ως πρόσθετη υπηρεσία για όσους θέλουν μια γενική θεραπεία παραφίνης, συνιστάται να τυλίξετε όλο το σώμα με παραφίνη,
ώστε να χαλαρώσουν βαθιά οι μύες και να γίνει απαλό το δέρμα, δημιουργώντας μια μίνι-σάουνα στο σώμα. Οι θεραπευτικές
της ιδιότητες βοηθούν στην απελευθέρωση της έντασης των μυών, στην μείωση της δυσκαμψίας των αρθρώσεων, στην
αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος και την βελτίωση της θρέψης των ιστών.

Τα οφέλη της παραφίνης
Τοποθετήστε το Digital Paraffin Spa της Clean+Easy® στο studio σας και θα δείτε τα κέρδη σας να αυξάνονται. Οι θεραπείες
παραφίνης είναι ένας ιδανικός τρόπος να αναβαθμίσετε τις υπηρεσίες περιποίησης του δέρματος και να προσελκύσετε νέους
πελάτες.

Ως πρόσθετο πλεονέκτημα, αυτή η εύκολη θεραπεία απαιτεί μόλις λίγα λεπτά από τον χρόνο σας, όμως οι πελάτες σας
θα φύγουν από το studio τόσο χαλαροί και ανανεωμένοι, όσο ποτέ άλλοτε!
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Τι ΠΡΕΠΕΙ και τι ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να κάνετε κατά την θεραπεία παραφίνης
ΠΡΕΠΕΙ  να διατηρείτε το επίπεδο της παραφίνης γύρω στα 50 χιλιοστά κάτω από την κορυφή της συσκευής.
ΠΡΕΠΕΙ να δοκιμάζετε την θερμοκρασία της παραφίνης, εφαρμόζοντας μια μικρή ποσότητα στο πίσω μέρος του καρπού σας,
για να βεβαιωθείτε πως δεν είναι υπερβολικά ζεστή.
ΠΡΕΠΕΙ  να προστατεύετε τα ρούχα του πελάτη σας και να τους αφαιρείτε όλα τα κοσμήματα. Προτείνουμε μια ποδιά ή ρόμπα.  
ΠΡΕΠΕΙ  να καθαρίζετε τα χέρια ή πόδια των πελατών σας με το Purify antiseptic spray και να έχουν στεγνώσει πριν τη θεραπεία.
ΠΡΕΠΕΙ  πάντα να καθοδηγείτε εσείς τα χέρια ή τα πόδια του πελάτη μέσα στην συσκευή παραφίνης. Έτσι θα διατηρήσετε την
άμεση επαφή και θα αποτρέψετε τυχόν λανθασμένες κινήσεις από μέρους του πελάτη.
ΠΡΕΠΕΙ  να βυθίζετε το πόδι μέσα στη συσκευή έως και τους αστράγαλους, και να το κρατάτε στην ίδια θέση καθώς το τοπο-
θετείτε μέσα και καθώς το βγάζετε από μέσα, έτσι ώστε να μην σπάσετε την «σφράγιση» της παραφίνης.
ΠΡΕΠΕΙ  να βυθίζετε τα χέρια στη συσκευή έως και τον καρπό, και να τα κρατάτε στην ίδια θέση  καθώς τα τοποθετείτε μέσα και
καθώς τα βγάζετε από μέσα, έτσι ώστε να μην σπάσετε την «σφράγιση» της παραφίνης.
ΠΡΕΠΕΙ  να καθαρίζετε την συσκευή παραφίνης περιοδικά. 

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ  να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν ο πελάτης σας έχει διαταραχή στην κυκλοφορία του αίματος ή οποιονδήποτε-
ερεθισμό στο δέρμα, εξανθήματα, κοψίματα, καψίματα ή κρεατοελιές. Το ίδιο ισχύει για σοβαρές περιπτώσεις διαβήτη.
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ  να επιτρέπετε στους πελάτες να βουτάνε το δάκτυλό τους στην παραφίνη για να δοκιμάσουν τη θερμοκρασία. 
Οι άκρες των δακτύλων έχουν εξαιρετικά ευαίσθητες νευρικές απολήξεις και αυτό μπορεί να κάνει την παραφίνη να έχει πιο 
ζεστή αίσθηση από ό,τι έχει στην πραγματικότητα. Πάντα να το εξηγείτε αυτό στους πελάτες σας. Το ίδιο ισχύει και για τα πόδια.
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ  να θερμαίνετε την παραφίνη σε φούρνο ή φούρνο μικροκυμμάτων. 
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ  να τοποθετείτε χρησιμοποιημένη παραφίνη μέσα στη συσκευή. 
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ  να θερμαίνετε άλλα κεριά, λοσιόν, νερό ή υγρά μέσα στη συσκευή. Προορίζεται αποκλειστικά για χρήση με παραφίνη.

Οδηγίες λειτουργίας της συσκευής Digital Paraffin Spa
Η συσκευή αυτή διατηρεί την παραφίνη στην ιδανική θερμοκρασία για τις θεραπείες στο studio σας. Ο ψηφιακά προγραμματι-
ζόμενος χρονοδιακόπτης «Auto-On/Off» μπορεί να αφεθεί στο «On», ώστε να μην χρειάζεται να περιμένετε να λιώσει η παραφίνη.
Η θερμοκρασία του δωματίου πρέπει να είναι πάνω από 17 βαθμούς Κελσίου, για να θερμανθεί κατάλληλα η συσκευή.

Για να λειτουργήσετε την συσκευή σε «Manual Mode»:
1. Αφαιρέστε την παραφίνη 450g από την συσκευασία της και τοποθετήστε την μέσα στη συσκευή, φροντίζοντας ώστε η διαβάθ-
μιση για τα πόδια να είναι πάνω από την παραφίνη και όχι κάτω. Στη συνέχεια, κλείστε το καπάκι.
2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα και πατήστε το κουμπί «POWER». Η συσκευή είναι τώρα σε κατάσταση stand-by.
3. Πατήστε το κουμπί «Melt», για να λιώσει η παραφίνη. Η κόκκινη ένδειξη που βρίσκεται δίπλα από το «Melt», θα είναι αναμμένη
και όλες οι λυχνίες LED θα ανάβουν όσο διαρκεί η διαδικασία «Melt».
4. Η παραφίνη θα πρέπει να έχει λιώσει εντελώς μέσα σε 2-3 ώρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή το χρονικό αυτό διάστημα.
Είναι πολύ ζεστή και μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα.
5. Τα κουμπιά «UP» και «DOWN» είναι απενεργοποιημένα όσο λιώνει η παραφίνη. Όταν αυτή έχει φτάσει στην επιθυμητή θερμο-
κρασία, οι πράσινες ενδείξεις θα είναι συνεχώς αναμμένες. Αυτό σημαίνει πως η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. Τώρα είναι
ασφαλές να βυθίσετε τα χέρια ή τα πόδια των πελατών σας μέσα στη συσκευή.
6. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία της παραφίνης, πατήστε τα κουμπιά «<» ή «>» («UP» ή «DOWN»). Η πράσινη
LED λυχνία για την επιθυμητή θερμοκρασία θα αναβοσβήσει, όσο η συσκευή αλλάζει θερμοκρασία. Μόλις επιτευχθεί η επιθυ-
μητή θερμοκρασία, η αντίστοιχη πράσινη LED λυχνία θα είναι μονίμως αναμμένη.
Προσοχή: Αν πατήσετε το κουμπί «>» ώσπου να αναβοσβήσει η κόκκινη ένδειξη, η θερμοκρασία της παραφίνης δεν θα αυξηθεί.
Αντίθετα, θα επιστρέψει στους 53 βαθμούς Κελσίου (128F).

«Stand-by Mode»:
Η κατάσταση stand-by χρησιμοποιείται για να διατηρεί την παραφίνη σε μια λίγο πιο σκληρή μορφή, ώστε να ελαττωθεί ο χρόνος
που θα χρειαστεί να λιώσει ξανά στα 30-40 λεπτά, αντί για τις 2-3 ώρες που απαιτούνται για να λιώσει η παραφίνη όταν είναι σκληρή.
Να χρησιμοποιείτε το «Stand-by mode» κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για να θέσετε την συσκευή σας στην κατάσταση «Stand-by» 
πριν να φύγετε το βράδυ, πατήστε το κουμπί > «DOWN», ώσπου η μπλε ένδειξη «STAND BY» να αναβοσβήσει. Μόλις η παραφίνη
φτάσει στην θερμοκρασία «STAND BY», η μπλε ένδειξη θα παραμείνει συνεχόμενα αναμμένη. Για να λιώσετε την παραφίνη σας
το πρωί από το «Stand-by mode», πατήστε το κουμπί > «UP», ώσπου η κόκκινη ένδειξη «ΗΟΤ» να ανάψει. Αυτή η διαδικασία θα
διαρκέσει γύρω στα 30-40 λεπτά. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση, όταν οι κεντρικές πράσινες ενδείξεις είναι συνεχώς αναμμένες.
Ποτέ μην χρησιμοποιήσετε την συσκευή, αν κάποια από τις ενδείξεις αναβοσβήνει.
Προσοχή: Συνιστάται να κλείνετε εντελώς την συσκευή («OFF») κατά τη διάρκεια διακοπών ή αν δεν σκοπεύετε να την χρησιμο-
ποιήσετε για 2 μέρες ή παραπάνω. 



Προσθήκη παραφίνης στη συσκευή
1. Να χρησιμοποιείτε μόνο την παραφίνη της clean+easy στο Digital Paraffin Spa, που είναι αποκλειστικά σχεδιασμένη για να λιώνει
σε χαμηλές θερμοκρασίες. ΟΙ ΠΑΡΑΦΙΝΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.
2. Καθώς χρησιμοποιείτε την παραφίνη, θα πρέπει να την ανανεώνετε στη συσκευή. Η παραφίνη ποτέ δεν πρέπει να είναι πάνω από
50 χιλιοστά από την κορυφή της συσκευής ή πάνω από την ένδειξη «MAXIMUM WAX LEVEL», που βρίσκεται μέσα στη συσκευή.
2. Αφήστε την συσκευή σας αναμμένη («ΟΝ»). Προσθέστε προσεκτικά την ποσότητα παραφίνης που χρειάζεται. Το refill που θα
προσθέσετε, θα αρχίσει σιγά-σιγά να λιώνει. Μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε θεραπείες, όσο λιώνει η πρόσθετη παραφίνη.

Θεραπεία παραφίνης στο Μανικιούρ
ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. Ολοκληρώστε το μανικιούρ.  ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΥΧΙΩΝ!
2. Ψεκάστε τα χέρια με το “Purify” antiseptic spray.  
3. Κρατήστε το μπράτσο του πελάτη ακριβώς πάνω από τον καρπό με το χέρι σε χαλαρή θέση, τα δάκτυλα ελαφρώς ανοικτά
και τις παλάμες προς τα κάτω. Βυθίστε προσεκτικά το χέρι του πελάτη μέσα στην παραφίνη, έως τον καρπό.
4. Αφαιρέστε το χέρι  και κρατήστε το για λίγα δευτερόλεπτα πάνω από την συσκευή, ώσπου η παραφίνη να μην έχει πλέον
γυαλιστερή όψη. 
5. Το χέρι θα πρέπει να βυθιστεί μέσα στην παραφίνη 5 φορές, ώστε να σχηματιστεί ένα χοντρό «γάντι» από παραφίνη.
ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΝΑ ΜΟΥΛΙΑΣΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΦΙΝΗ. 
6. Τοποθετήστε το χέρι μέσα στην πλαστική προστατευτική σακούλα. Πιέστε το πίσω μέρος της σακούλας στον καρπό για να
την ασφαλίσετε. Μετά τοποθετήστε το χέρι μέσα στο βαμβακερό γάντι. Έτσι θα διατηρηθεί η θερμότητα περισσότερο.
7. Επαναλάβετε τα βήματα 4-7 στο άλλο χέρι. 
8. Μετά από 8-10 λεπτά, αφαιρέστε τα γάντια. Για ευκολότερη και πιο καθαρή αφαίρεση της παραφίνης, μην βγάλετε τις προστα-
τευτικές σακούλες.
9. Κάντε απαλό μασάζ στο χέρι μέσω της προστατευτικής σακούλας, για να χαλαρώσετε την παραφίνη. Μετά, γλυστρίστε
το «γάντι» από παραφίνη και αφαιρέστε το. Μετά την αφαίρεση, πετάξτε τις προστατευτικές σακούλες παραφίνης. Επαναλά-  
βετε με το άλλο χέρι. 
10. Κάντε μασάζ στα χέρια, ώσπου να απορροφηθεί από το δέρμα όλη η υγρασία ή λιπαρότητα.
Καθαρίστε τα νύχια με ασετόν, για να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα της παραφίνης πριν να εφαρμόσετε βερνίκι νυχιών.

Θεραπεία παραφίνης στο Πεντικιούρ
ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. Ολοκληρώστε το πεντικιούρ. ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΥΧΙΩΝ!
2. Ψεκάστε τα πόδια με το “Purify” antiseptic spray.  
3. Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί με την βαθύτερη άκρη προς το μέρος του πελάτη. Αυτό θα επιτρέψει στο πόδι να
βυθιστεί σε μια φυσική θέση, με την φτέρνα χαμηλωμένη και τα δάκτυλα των ποδιών ελαφρώς προς τα πάνω.
4. Κρατήστε το πόδι του πελάτη και βυθίστε το μέσα στην παραφίνη έως τον αστράγαλο. Μετά αφαιρέστε το.
5.  Περιμένετε για λίγα δευτερόλεπτα ώσπου η παραφίνη να μην έχει πλέον γυαλιστερή όψη και επαναλάβετε. Το πόδι θα πρέπει  
να βυθιστεί στην παραφίνη 5 φορές.
6. Τοποθετήστε το πόδι μέσα στην προστατευτική σακούλα. Μετά τοποθετήστε το μέσα στο βαμβακερό μποτάκι. Έτσι, θα δια-
τηρηθεί η θερμότητα περισσότερο.
7. Επαναλάβετε τα βήματα 4-7 στο άλλο πόδι. Αφήστε τα μποτάκια για 10-12 λεπτά στα πόδια.
8. Αφαιρέστε τα μποτάκια. Μην βγάλετε ακόμα τις προστατευτικές σακούλες παραφίνης, όπως ακριβώς και στο μανικιούρ.
9. Για την αφαίρεση, ακολουθήστε τις κατευθυντήριες γραμμές που προαναφέρθηκαν για το μανικιούρ.
10. Επαναλάβετε τα βήματα 9-10 με το άλλο πόδι. 
11. Καθαρίστε τα νύχια των ποδιών με ασετόν, πριν να εφαρμόσετε βερνίκι νυχιών.

Για λόγους υγιεινής, καλό θα ήταν να χρησιμοποιείτε μια ξεχωριστή συσκευή για τα πεντικιούρ.
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Καθαρισμός της συσκευής Digital Paraffin Spa
Πρέπει να καθαρίζετε το Digital Paraffin Spa μετά από κάθε 25 θεραπείες παραφίνης, ή όταν δείτε πως η παραφίνη δεν είναι
πλέον καθαρή και έχουν συσσωρευτεί «κατακάθια» στο κάτω μέρος της συσκευής. Η παλιά παραφίνη ποτέ δεν πρέπει να
ξαναχρησιμοποιείται. 

ΟΔΗΓΙΕΣ
Κλείστε την συσκευή («OFF»), μετά αφαιρέστε το καπάκι και βγάλτε την από την πρίζα. Αφήστε την παραφίνη να στερεοποιηθεί.
Μόλις η παραφίνη έχει σκληρύνει τελείως, βάλτε την συσκευή στην πρίζα. Ανοίξτε («ΟΝ») για να βάλετε την συσκευή σε κατάσταση
«Manual» και να προσαρμόσετε την θερμοκρασία στο «MELT», ώσπου η παραφίνη στις άκρες τριγύρω από την συσκευή να
μαλακώσει και να χαλαρώσει (γύρω στα 15 λεπτά).

ΜΗΝ ΑΝΑΚΑΤΕΨΕΤΕ ΤΗ ΣΚΛΗΡΗ ΠΑΡΑΦΙΝΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΥΣΕΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ

Πιέστε προς τα κάτω στην μια άκρη της παραφίνης και θα ανασηκωθεί. Βγάλτε την παραφίνη έξω από το δοχείο και πετάξτε την.
Κλείστε την συσκευή («OFF») και βγάλτε την από την πρίζα.
Σκουπίστε το εσωτερικό της συσκευής με μια πετσέτα μιας χρήσης, για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα της παραφίνης.
Καθαρίστε το εσωτερικό και εξωτερικό της συσκευής με ένα καθαριστικό γενικής χρήσης. Στη συνέχεια στεγνώστε προσεκτικά
την συσκευή.

ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ PARAFFIN SPA ΜΕΣΑ ΣΕ ΝΕΡΟ


