KASETINIO VAŠKO ŠILDYTUVAS
STR3010400018
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Naudokite prietaisą sausos, švarios odos depiliacijai. Prieš depiliaciją nenaudokite kremo. Geriausi rezultatai pasiekiami, prieš
plaukelių šalinimą užtepant ant odos „Prepil“ depiliacinės želė.
1.
2.
3.

Į šildytuvą įdėkite vaško.
Įstatykite šildytuvo kištuką į 220 V įtampos maitinimo lizdą.
Pasirinkite I arba II mygtuko padėtį (jei prietaise įdiegtos abi funkcijos) priklausomai nuo to, kam naudosite prietaisą:
I. Temperatūros palaikymas. Palaiko jau pašildyto vaško temperatūrą, kad jį būtų galima iš karto tepti ant odos.
II. Šildymas. Ši funkcija leidžia greitai sušildyti vašką prieš pradedant prietaisą naudoti.
Į prietaisą įstačius rutulinę galvutę ir pasirinkus II mygtuko padėtį, vaškas bus tinkamas naudoti po maždaug 25 minučių.
Vėliau prietaisą naudojant patariame nustatyti I mygtuko padėtį.

4.

Nuvalykite odą: nuvalykite odos plotelį, kurį ketinate depiliuoti, kad pašalintumėte kremo, makiažo ir prakaito likučius.
Nusausinkite odą.
5. Kad vaškas sušilo pakankamai, žinosite, kai šildytuvo galvutės rutuliukas pradės lengvai slysti higienine plaukų šalinimo
juostele.
6. Užtepkite vašką ant odos: braukdami rutulinę galvutę plaukelių augimo kryptimi, tolygiai paskirstykite vašką ant vietos,
kurią norite depiliuoti.
7. Uždėkite higieninę juostelę taip, kad ji uždengtų vašku padengtą odos plotelį. Švelniai spustelėkite tam, kad juostelė
gerai priliptų.
8. Nulupkite popierinę juostelę, traukdami ją paraleliai depiliuojamai odai ir kryptimi, priešinga plaukų augimo krypčiai. Kita
ranka prilaikykite depiliuojamą kūno dalį, ypač vietose, kur oda labiau suglebusi.
Kartokite tol, kol pašalinsite visus nepageidaujamus plaukelius. Higieninę juostelę galite naudoti pakartotinai.
9. Pašalinkite perteklinį vašką. Baigę depiliaciją, nuvalykite vaško likučius, naudodami podepiliacinį aliejuką.
10. Galiausiai siūlome ant odos užtepti odą drėkinančių ir po depiliacijos naudoti skirtų putų, stabdančių plaukelių augimą.
11. Rutulinio šildytuvo valymas: kad prietaisas tarnautų ilgiau, rekomenduojame, kaskart baigus naudoti prietaisu, išvalyti
šildytuve likusį vašką.
Geriausi rezultatai pasiekiami ir plaukeliai šalinami efektyviausiai, naudojant to paties gamintojo produktus ir prietaisus. Naudojant
vaško šildytuvą kartu su kitų gamintojų produktais ir priemonėmis, tokie geri rezultatai negarantuojami.
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