Q-WAX
Használati útmutató

FIGYELMZTETÉSEK
 Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg
későbbi tanulmányozás céljára.

FIGYELEM! Forró felszín!
Ne érintse meg a fűtőfelületet, ha készülék bekapcsolt állapotban
van!
 A készüléket NE merítse vízbe!
 A készüléket 8 év feletti gyermek csak abban az esetben használhatja,
amennyiben az felügyelet alatt történik vagy tájékoztatást kap a készülék
biztonságos használatáról és megérti az előfordulható veszélyeket! A
készülék tisztítását vagy karbantartását 8 év feletti gyermek is csak
felügyelet mellett végezheti. A készüléket és az elektromos vezetéket
gyermekektől elzárt helyen tárolja.
 A készüléket csökkent fizikális, érzékelési vagy mentális képességekkel
rendelkező vagy tapasztalattal és megfelelő ismeretekkel nem rendelkező
személyek csak abban az esetben használhatják, amennyiben az
felügyelet alatt történik vagy tájékoztatást kapnak a készülék biztonságos
használatáról és megértik az előfordulható veszélyeket!

 A készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték, ne használja más
környezetben!
 Amennyiben az elektromos vezeték bármi módon megsérül, kapcsolja ki a
készüléket és szakképzett szerelővel cseréltesse ki!
 Ügyeljen rá, hogy gyermeke ne játsszon a készülékkel.
 Ne használja a készüléket beteg bőrfelületen, mint (ekcéma, pikkelysömör,
gyulladás) vagy ha a bőrén vágások, horzsolások, irritáció, szemölcs,
anyajegy, napozás utáni leégés, vérzés, gyulladás, nyílt friss seb, zúzódás
vagy más sérülés található. Amennyiben a fentiek közül bármelyik előfordul
Önnél, a kezelés előtt egyeztessen orvosával!
 Ne feledje, hogy terhes nők fokozott vízvisszatartást tapasztalhatnak.
 Ne használja sérült bőrfelületen!
 Védje ruházatát és környezetét a szennyeződéstől.
 A kezelést követő 24 órában ne vegyen forró fürdőt, ne szoláriumozzon,
szaunázzon, illetve ne végezzen hőhatással járó egyéb kezelést.
 A kezelés megkezdése előtt, minden esetben ellenőrizze a gyanta
hőmérsékletét. Az alkarja belső felére tegyen egy kevés gyantát és
győződjön meg róla, hogy a hőmérséklete megfelelő.

 Ne melegítse túl a gyantát! Kövesse a melegítésre vonatkozó előírásokat,
hogy elkerülje az esetleges égési sérüléseket.
 Amennyiben mégis megégetné a bőrét, folyasson rá hideg vizet 10 percig
és forduljon orvoshoz.
 Ha a használat során bizsergést vagy erős fájdalmat észlel, távolítsa el a
gyantát és bő vízzel öblítse le a területet. Ha az érzés nem múlik el,
forduljon orvoshoz.

Mi is az a kemény gyanta?
A kemény gyanta a hagyományos lágy gyanta
alternatívája, mely ideális az érzékeny területeken történő
használatra. A kemény gyanta csak a szőrszálakra tapad
a bőrre nem, így az erősebb szőrszálak is könnyen
eltávolíthatók. A kemény gyanta spatula segítségével
vihető fel a bőrfelületre a gyanta kihűlése és
megkeményedése alatt a szőrszálak beletapadnak. A
lehűlt, rugalmas gyantacsíkot kézzel, egy gyors
mozdulattal, száliránnyal szemben lerántjuk.
A kemény gyanta egyik fő előnye, hogy képes eltávolítani
a rövid, erős szőrszálakat is. Ezért különösen alkalmas a
bikini vonal és a hónalj kezelésére is.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1. Gyantapatron (5 db)
2. Készülék test

3. Melegítő felület
4. Spatula (20 db)

ELSŐ LÉPÉSEK
A kezelendő területnek, tisztának, száraznak smink és
zsírmentesnek kell lennie (pl. hidratáló, testápoló krém).
Javasoljuk, hogy a kezelés előtt a területet tisztítsa és
szárítsa meg, ami eltávolítja a test természetes zsiradékait
és elősegíti a gyanta tapadását a szőrszálakhoz.
A tapasztalatok alapján 1 gyantapatron, a két hónalj
kezelésére elegendő.
Az első használat alkalmával a gyantapatron kicsit több, mint
5 perc alatt melegszik fel. Ha a készülék kikapcsolása előtt,
egy új patront helyez be és hagyja felolvadni és csak ezután
kapcsolja ki a készüléket, akkor az újbóli bekapcsolás
alkalmával a felmelegedési idő, jelentősen lecsökken.

Bőrteszt
Minden esetben végezzen bőrtesztet az alkarja belső
felén vagy máshol egy kis bőrfelületen, az esetleges
bőrreakciók felfedezése érdekében. Várjon 24 órát.
Amennyiben irritáció lép fel, ne használja a készüléket.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
1. A gyanta előkészítése
Vegye le a fedelet és helyezze a gyantapatront a melegítő felületre. Dugja be a készüléket az
elektromos hálózatba és kapcsolja be.

Fontos: Győződjön meg róla, hogy a készüléket sík felszínre helyezte.

Kétpercenként keverje meg a gyantát, míg egységes szirup állapotú nem lesz.

2. A gyanta felhelyezése
A spatulával vékonyan - de összefüggően – a szőrszál növési irányának megfelelően vigye fel
a gyantát a bőrfelületre. 3 cm-nél ne legyen szélesebb a felkent csík.
Hagyja kihűlni a gyantacsíkot a bőrén (míg meg nem keményedik, de még hajlítható).

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
3. A gyanta eltávolítása
Az egyik kezével feszítse ki a bőrét, az ujjával emelje fel a gyantacsík egyik sarkát, hogy meg
tudja fogni. Egy gyors mozdulattal rántsa le a csíkot, szőriránnyal ellentétesen.

A csíkot NE emelje felfelé!

4. Csillapítás
Miután lerántotta a gyantacsíkot, azonnal helyezze a tenyerét enyhén rányomva vagy egy
hideg borogatást a bőrfelszínre, ezzel csillapítva azt.
Addig ismételje a 3 – 5 lépést, míg a teljes bőrfelületet nem szőrtelenítette.

Megjegyzés: 24 órán belül NE ismételje meg a szőrtelenítést ugyanazon a területen!

KEZELÉS UTÁN
 Fontos, hogy az első 24 órában különös figyelmet fordítson a kezelt bőrfelületre. Bár antiszeptikus hidratáló krémet
használhat, hogy megnyugtassa a bőrt, NE használjon illatszeres vagy más testápolót, mert az is kellemetlen érzést vagy
allergiás reakciót válthat ki.
 Két nappal a szőrtelenítés után, a bőrradír elősegíti, hogy a szőrszálak ne nőjenek be.
 Javasoljuk, hogy a kezelés után laza, természetes anyagú ruházatot viseljen és kerülje a nejlon illetve a feszes ruhákat, amik
irritálhatják vagy dörzsölhetik a bőrt.
 A mélyen gyökerező és/vagy vastag szőrszálak (mint a karon, illetve a bikini vonalon) eltávolítása során, megjelenhet pár
csepp vér a bőrfelszínen. Megnedvesített vattával törölje át a területet, eltávolítva ezzel az esetleges pár csepp vért és
elősegítve a bőrfelszín lehűlését.
 A kezelés után enyhe bőrpír jelentkezhet, de normál esetben 24 órán belül ez elmúlik.

KARBANTARTÁS
√

Távolítson el minden kicseppent gyantát és tisztítsa meg a készüléket is.

√

Egy nyirkos szappanos textíliával törölje át a készüléket. Ne használjon karcosodást okozó tisztítószert vagy oldószereket. A
készüléket NE merítse vízbe vagy más folyadékba a tisztítás során!

X

A használat során a melegítő felület felforrósodik. A készüléket bekapcsolt állapotban NE mozgassa, elkerülve ezzel a meleg
gyanta bőrre történő fröccsenését.

X

NE tegye el a készüléket, amíg az tejesen ki nem hűlt.

X

NE használja a készüléket, ha az elektromos vezeték vagy a csatlakozó megsérült, vagy ha a készülék rendellenesen
működik.

X

A sérült elektromos vezetéket a felhasználó NE cserélje ki! Ebben az esetben hívjon szakképzett szerelőt.

TIPPEK
 A gyantát mindig a szőrirány szerint vigye fel és az ellentétes irányba távolítsa el.
 Mindig egy gyors mozdulattal és a bőrrel párhuzamosan távolítsa el a gyantát a bőrről. Ha a gyantacsíkot felfelé emelve
távolítja el és nem a bőrrel párhuzamos irányban, az fájdalmas és a szőrszálak beszakadhatnak. Ez bőrsérülést is okozhat.
 A lassú lehúzás nagyon fájdalmas és nem eredményes.
 A kezelt felületre soha ne kenjen fel újabb adag gyantát. A bennmaradt szőrszálakat csipesszel távolítsa el.
 Szőrtelenítés előtt a kezelni kívánt felületen vágja le szőrszálakat elektromos hajnyíróval (ha szükséges) 5 mm-es hosszra.
Ennél ne legyen rövidebb a szőrszál, mert ebben az esetben a gyanta nem tapad rá megfelelően.
 A gyanta felszíne elhomályosodik, ha eltávolításra kész. Ez legyen a vezérelv, a gyanta eltávolítási időpontjának
megállapításához.
 Ellentétben a lágy gyantával, ezt vastagabban vigye fel a bőr felszínére és kenje túl a szőrhatáron.
 Ha a gyanta eltörik vagy rideg, akkor túl vékonyan vitte fel, vagy környezeti hőmérséklet túl alacsony.
 Kezdők, egy időben csak egy csíkot vigyenek fel. Miután már elsajátította a technikát, annyi csíkot kenjen fel, amennyit csak
kezelni tud.

TIPPEK
 Minél erősebb a szőrszál, annál vastagabb rétegben kell felvinni a
gyantát. Ilyen terület például a bikini vonal. Itt vastagabb rétegben kell
alkalmazni a gyantát.
 Közepes erővel nyomja rá a spatulát a bőrére, amikor a gyantát felkeni
a területre. Ezzel elősegíti, hogy a gyanta elérjen a szőrszál tövéhez.
 Egyenletes vastagságban kenje fel a gyantát, de a szélén hagyja
vastagabbra, hogy a lerántás pillanatában ne szakadjon el.
 Érzékeny területeken, vagy ahol dúsabb a szőrzet, keskenyebb csíkban
kenje fel a gyantát. A keskenyebb csík hatékonyabb.
 A szabad kezével feszítse ki a bőrt a csík körül, mikor lerántja azt.

KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEK GYANTÁZÁSA
Az arcbőr különösen érzékeny és extra odafigyelést igényel, a szőrszálak eltávolításakor.
A fa spatulát óvatosan törje ketté, hogy a kisebb helyekre is kényelmesen felvihesse a gyantát.

Felsőajak
A felsőajkat ideális esetben három különálló területként kell kezelni.
A szőrszál közvetlenül az orr alatt lefelé, és a szájsarkok felé növekszik.
Mindegyik területet külön-külön gyantázza, szőrirányba vigye fel a gyantát és ellentétes irányba rántsa le a csíkot.

Áll és arc
Ez egy meglehetősen egyszerű terület a gyantázásra, de itt is a vékonyabb spatulával, keskenyebb csíkban felvitt gyanta
alkalmazása a javasolt a jobb kontroll végett.

KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEK GYANTÁZÁSA

Szemöldök
A szemöldök gyantázásával meghatározza a szemöldök alakját, ami jól látható. Épp ezért különös figyelmet kell fordítani arra, hogy
csak a szükséges szőrszálakat távolítsa el. Azokat a szőrszálakat, melyeket nem akar eltávolítani, kenje be vazelinnel,
megakadályozva ezzel a gyanta rátapadását.
A szemöldökgyantázáshoz, az alak kialakításához a vékony (tört) spatulát használja, megadva a szemöldök vonalát, kiemelve a
szemet, az alábbi ábráknak megfelelően.

1. Helyezzük a spatulát függőlegesen az orrlyuk mellé. A spatula által letakart szőrszálakat kell
gyantázni.

2. Helyezze a spatulát a pupillája elé. Ennél a pontnál kell a szemöldökének elérnie a
legmagasabb pontot.

3. Helyezze átlósan a spatulát az orrlyuk és
a szem sarkának vonalára. A szemöldök
vége, a spatula és a szemöldök
metszéspontja legyen.

KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEK GYANTÁZÁSA
Alkar és lábak
A csuklónál vagy a bokánál kezdjen és haladjon felfelé. Fontos, hogy figyelje meg a szőrszál növekedés
irányát, és szükség esetén változtasson a gyantázás irányán. Tartsa folyamatosan feszesen a bőrt a
könyök, a csukló a térd vagy a boka hajlításával.

Brazil / Bikini / Hollywood
A bikini vonal meghatározásához célszerű felvenni egy fürdőruhát vagy fehérneműt, különösen, ha
magas vágású darabokat hord.
A hosszabb szőrszálakat először elektromos hajvágóval vágja le kb. 5 mm-es hosszúságúra, ellenkező
esetben a szőrtelenítés egyenetlen és nagyon fájdalmas lehet. Továbbá csak kis területeket érdemes
egyszerre szőrteleníteni, mert ezen az érzékeny területen több irányban is növekedhet a szőr.

Mivel a bikini vonalon a szőrszálak mélyen gyökereznek, érdemes egy hideg borogatást előkészíteni, a gyantázás utáni fájdalom
csillapításához. A megfelelő pozíció eléréséhez üljön egy kényelmes székbe úgy, hogy a lábai a derékvonala felett legyenek,
szétnyitva. Vagy állva úgy, hogy az egyik lábát derékmagasságban megtámasztja valamin (pl. talp a falon). A kemény gyanta
egyaránt alkalmas normál bikini vonal valamint a drasztikusabb Brazil vagy Hollywood stílus kialakításához is.

KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEK GYANTÁZÁSA
Hónalj
Ez a test egy másik nagyon érzékeny pontja és a mélyen gyökerező szőrszálak itt is több irányban
nőnek. Ne próbálja meg az összes szőrszálat egyszerre, egy mozdulattal eltávolítani, hanem szakosan
szőrtelenítse a területet. Ha a szőrszálak hosszúak, le kell vágni kb. 5mm-es hosszra a gyantázás előtt.
Tartsa feszesen a bőrt! Ha szükséges, mozgassa a karját. Itt is érdemes egy hideg borogatást
előkészíteni, a gyantázás utáni fájdalom csillapításához.

Megjegyzés: Gyantázása után 24 óráig ne használjon izzadás gátlót vagy dezodort a hónalján.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Ha kérdése van, vagy nehézségeket tapasztal, kérjük, hívja a MOPA Kft. ügyfélszolgálatát: 9082 Nyúl, Széchenyi út 31.
E-mail: info@mopa.co.hu,
Telefon: +36 30 6 560 292 Munkanapokon: 9.00-16-óráig
A készülék hivatalos forgalmazója a MOPA Kft. 9082 Nyúl, Széchenyi út 31.
E-mail: info@mopa.co.hu

GARANCIA
A készülék normál használata esetén 2 év cseregaranciát biztosítunk. Kérjük, őrizze meg a számlát, mert a garancia csak a számla
bemutatásával érvényesíthető!

ÁRAMTALANÍTÁS
Az
elektromos
és
elektronikus
készülékek
hulladékainak
kezeléséről
szóló
(2002/96/EC)
(Waste of Electrical and Electronic Equipment – WEEE Directive) direktíva célja, hogy a hulladékká vált elektronikai
termékek újrahasznosítása a legjobb rendelkezésre álló újrafeldolgozási és újrahasznosítási technológiák
alkalmazásával történjen, a környezetre gyakorolt hatások minimálisra csökkentése, az esetleges veszélyes
összetevők kezelése és a hulladéklerakók rohamos növekedésének elkerülése érdekében.
A termék besorolás szerint elektromos és elektronikai készüléknek számít, ezért kérjük, hogy a termék élettartamának lejártakor, azt
a helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg! TILOS a terméket háztartási hulladékként kezelni!

ÖNNEK AJÁNLJUK

Pórustisztító
Mikro áram technológia alkalmazásával
tisztít,
hidratál,
felfrissít,
élénkít,
megfiatalítva ezzel arcbőrét.

Gyantapatronok
10 darabos gyantapatron szett.
Külön is rendelhető.
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