ARCWAX SZETT, GLOWY FILM WAX-SZAL
A szett tartalma: 1 wax melegítő, 1 tápkábel, 1 kivehető alumínium tálka (a wax melegítőbe
helyezve található), 2 zacskó meleg wax granulátum, 2 tasak kozmetikai talkum, 1 flakon előápoló
gél, 1 flakon utóápoló emulzió szőrnövekedést gátló hatással, 20 db eldobható, közepes méretű
fa spatula, 10 db eldobható fa spatula szemöldök kezelésére, 1 db használati útmutató, 2 db wax
melegítő tisztítókendő.

HU
TIPP: A berendezést kihúzhatja az aljzatból és arrébb helyezheti, hogy kényelmesebben tudja
végezni a szőrtelenítést. Ügyeljen rá, hogy a wax ne hűljön ki; ha kihűlne, ismét csatlakoztassa
áramforráshoz a gépet. Ha a wax sima felületre csöpög, hagyja kihűlni, és utána húzza le;
ruházatról a waxot a mosógépi mosás eltávolítja.

FIGYELEM: Ha kevesebb a wax, mint az első alkalommal megolvasztott mennyiség,
csökkenhet a melegítéshez szükséges idő. A wax melegítőt úgy tervezték, hogy az Italwax filmwax
olvadási hőmérsékletét érje el; más szőrtelenítő wax vagy gyanta termékkel ne használja.
Ugyanabban a kivehető tálkában ne keverjen össze különféle típusú Italwax waxokat - minden wax
egy
adott indikációra szolgál.
1. Olló segítségével nyissa ki a GLOWAX „Cherry Pink” filmwax zacskót és az összes granulátumot
öntse a wax melegítő belsejében lévő aranyszínű tálkába. Fontos: A wax melegítőt soha ne
ELSŐ HASZNÁLAT: Kézfejre felvitt waxszal végezzen bőrtesztet és kövesse a használati
használja a kivehető tálka nélkül, ellenkező esetben a berendezés károsodhat, a wax pedig
utasítás lépéseit. A termékkel akkor végezzen kezelést, ha 24 óra elteltével nem tapasztalt allergiás
túlmelegedhet.
reakciót.
2. Helyezze fel a melegítő fedelét és csatlakoztassa az áramforráshoz. Az Italwax wax melegítőn
TISZTÍTÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK: A készülék külsején lévő wax eltávolításához
nincs kapcsoló: akkor kapcsol be, amikor áram alá helyezi. A berendezés a waxot a használathoz
használja a készletben található wax melegítő tisztítókendőket. Tisztításkor a berendezést
megfelelő hőmérsékletűre melegíti, illetve folyamatosan azon tartja.
áramtalanítsa, de még legyen meleg. Mielőtt elrakja a melegítőt, hagyja teljesen kihűlni. Ha
3. Kb. 30 perc elteltével vegye le a berendezés fedelét, és a „közepes” spatulával keverje meg a használat előtt nehézségei adódnak a fedél eltávolításával, kapcsolja be a wax melegítőt, és hagyja
még nem teljesen felolvadt waxot. Ügyeljen rá, hogy ne folyjon ki. Hagyja a spatulát a waxban, és legalább 10 percig melegedni. Hogy ez a probléma ne következzen be újra, tisztítsa meg a wax
melegítő szélét és a fedelet a fentiek szerint. Fontos: A megszilárdult wax eltávolításához és a wax
melegítse még további 10 percig, de már a fedél nélkül.
melegítő megtisztításához ne használjon éles tárgyat. Ha kihúzta az aljzatból a wax melegítőt, a
4.Keverje meg a waxot, hogy egyenletes folyadékot kapjon: akkor éri el az optimális használati spatulát ne hagyja a berendezésben. Ha a wax melegítő felforrósodik, vigyázzon, hogy használat
hőfokot (kb. 38 °C-ot), amikor az állaga a mézhez hasonló. Húzza le a spatulán lévő waxot az és tisztítás közben ne érjen a fém részekhez.
eltávolítható tálka belső oldalán: ha túl sok wax marad a spatulán, inkább dobja el és használjon
FIGYELEM: Olvassa el és kövesse az óvintézkedéseket és a használati utasításokat, őrizze
egy újat.
meg a dokumentumokat és a dobozt. Arc szőrtelenítésére szolgál (felső ajak, áll, szemöldök és
pajesz).
A
termék nem alkalmas idős személyek, cukorbetegek vagy szájon át retinolos készítményt
5. Kis mennyiségű waxot vegyen fel a spatula segítségével; a spatulát forgassa meg ujjaival, hogy
a wax mintegy „bevonja”, és megakadályozza a csepegését és a „szálak” képződését. Fontos: szedők esetében. Várandósság esetén egyeztessen kezelőorvosával. Ne használja hegeken,
mielőtt az arcon használná a waxot, vigye fel a kézfejére és győződjön meg róla, hogy kellemes a anyajegyeken, pattanáson, irritált vagy napégett bőrön, illetve ha korábban szőrtelenítő wax vagy
hőmérséklete; ha nem, húzza ki a berendezést az aljzatból, várjon pár percet és ismételje meg gyanta miatt nem kívánatos reakció lépett fel. Használata előtt egyeztessen orvosával, ha olyan
gyógyszert szed, amely hatással van a bőrre, és/vagy ha bármilyen bőrbetegségben szenved.
újra a próbát.
Csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek a berendezést csak
6. Egy vattakorongra tegyen kevés előkezelő gélt és törölje át a szőrtelenítendő területet, a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják. GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA
távolítsa el a sminkmaradványokat és a szennyeződést. Törölje le a gélt a bőrről és hagyja TARTANDÓ.
megszáradni. Vigyen fel vékony rétegben kozmetikai talkumot. Fontos: Javasoljuk, hogy a haját
VESZÉLY: A wax melegítő elektromos berendezés; vizes kézzel ne használja, és a
fogja össze copfba, vagy egy hajpánttal húzza hátra, hogy ne lógjon bele a waxba.
berendezést ne merítse vízbe vagy bármilyen folyadékba. Azonnal húzza ki az aljzatból a
berendezést,
ha vízbe esik, miközben csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz. A vízből ne
7. Kis mennyiségű waxot vegyen fel a spatula segítségével és enyhe nyomással vigye fel a bőrre.
Kezdje az orr aljától és onnan haladjon lefelé, a száj külső zuga felé. Ügyeljen rá, hogy a wax vegye ki.
egyforma vastag legyen középen és a szélén is. Várjon kb. 10 másodpercet: amikor a wax már
FIGYELEM: Amikor áram alatt van a berendezés, sose hagyja felügyelet nélkül. Csak a
nem ragad, akkor tudja lehúzni. Fontos: Javasoljuk, hogy a szőrtelenítendő területet ossza két
részre, először kezelje a jobb oldalt, utána pedig a bal oldalt (vagy fordítva). Végül, ha szükséges, csomagolásban mellékelt tápkábelt használja. Ne használja a berendezést, ha a tápkábel sérült, ha
hibásan működik, vagy ha korábban vízbe esett. A tápkábelt melegített felületektől tartsa távol. A
középre (az orr alá) vigyen fel még waxot.
kábelt ne tekerje a berendezés köré. Használat után mindig húzza ki az aljzatból. Várja meg, hogy
8. A kezelt területen az egyik kezével feszítse ki a bőrt. Emelje fel a wax szélét, és határozott teljesen kihűljön, és csak utána tegye el. Ha hibás a melegítő, ne próbálkozzon a megjavításával. A
mozdulattal húzza le a bőrrel párhuzamosan, kívülről az arc közepe felé. Ha szükséges, ismételje berendezés nem tartalmaz olyan részeket vagy alkatrészeket, melyeket a felhasználó
megjavíthatna. Ha a tápkábel sérült, azt csak szakember cserélheti ki. Az égési sérülések, az
meg a lépést. Fontos: Egy területet legfeljebb kétszer szőrtelenítsen.
áramütés, a tűz vagy a személyi sérülések kockázatát csökkentheti azzal, hogy a berendezés
9. Ha végzett a szőrtelenítéssel, használja az utóápoló emulziót; ez csökkenti a bőrpírt és lassítja áramforráshoz történő csatlakoztatása előtt mindig ellenőrzi, hogy a berendezésen feltüntetett
feszültség megegyezik-e a hálózati feszültséggel. Nem javasoljuk adapter, több aljzat és/vagy
a szőr visszanövését.
hosszabbító használatát.
10. Ha elkészült, dobja ki a spatulát, a melegítőt pedig húzza ki az aljzatból. Amikor a wax kihűlt,
helyezze a berendezésre a fedelet. A kivehető tálkában maradt olvadt waxot felhasználhatja a
FONTOS: A szettben lévő waxot és a termékeket nem szabad lenyelni. Lenyelés esetén
következő szőrtelenítéshez, szükség esetén ugyanazt a fajta waxot hozzáadva. Az arcról lehúzott
azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg neki a külső csomagolást. Szembe nem kerülhet. Ha
waxot a kezelés végeztével ki kell dobni (általános hulladék).
szembe jut, azonnal forduljon orvoshoz. Az áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelzi, hogy a
berendezést külön gyűjtőhelyen kell leadni (elektromos és elektronikus hulladék), és nem szabad
Nézze meg oktató videónkat! Mobiltelefonjával olvassa be a borítón
vegyes háztartási hulladékként ártalmatlanítani.
A SZŐRTELENÍTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT ALAPOSAN OLVASSA EL EZT A TÁJÉKOZTATÓT!
Bajusz szőrtelenítése (lásd a rajzot a 2. oldalon)

lévő QR kódot vagy látogasson el a www.italwax.com/glowax-tutorial

WAXOLÁST KÖVETŐEN: A szőrtelenítés miatt enyhe bőrpír léphet fel, mely a bőr egyéni
érzékenységétől függően 10 perctől kezdve akár 3 órán át is fennmaradhat. Ez teljesen normális,
és az utóápolóval csökkenthető. Ha a bőrpír és az érzékenység nem múlik el, forduljon orvoshoz.
Javasoljuk, hogy két szőrtelenítés között legalább 72 órát várjon.

A termék rendelkezik CE jelzéssel. Az alacsony feszültségről szóló irányelvnek megfelelően készült.

