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Tuote- Parafiinihoitotuotteita
nro
211

SKIN CARE parafiiniallas, pieni, 2 L

Hinta sis. alv 24%
(alviton hinta suluissa)
51,80 € (41,77 €)

Pieni parafiiniallas käsi-, jalka- tai kasvohoitoihin, parafiinin
määrä altaassa 2 -2,5 L. Jalkahoidossa jalan kokoa voi olla
korkeintaan 41, jos jalkaterä upotetaan altaaseen. Parafiini
voidaan levittää myös siveltimellä. Laitteen termostaatti
pitää parafiinin sopivan lämpöisenä. Parafiinin sulamisaika
on noin 120 minuuttia.
Väri. sininen/vihreä/valkoinen.
Takuu 12 kk. CE-hyväksytty.

256

SKIN CARE parafiiniallas, keskikoko, 3 L

74,30 € (59,92 €)

Tämä keskikokoinen parafiiniallas on erittäin suosittu jalkaja käsihoitoihin, parafiinin määrä altaassa 3 – 3,5 L.
Termostaatilla säädettävät lämpötilat 60ºC ja 70ºC.
Hoidossa lämpötilan termostaatti on säädettävä 60 ºC.
Ainoastaan parafiinin sulatusvaiheessa lämpötila voidaan
nostaa 70ºC nopeuttamaan parafiinin sulamista.
Väri: sininen/valkoinen.
Takuu 12 kk. CE-hyväksytty.

497

Väri. sininen/valkoinen.
SKIN
Takuu CARE
12 kk. parafiiniallas, iso, 4 L

99,00 € (79,84 €)

Tämä iso kokoinen parafiiniallas on tarkoitettu sekä jalkaja käsihoitoihin. Altaan sisämitat ovat 18 x 32 cm. Parafiinin
määrä altaassa n. 4 L. Termostaatilla säädettävät
lämpötilat 60ºC ja 70ºC. Hoidossa lämpötilan termostaatti
on säädettävä 60 ºC. Ainoastaan parafiinin
sulatusvaiheessa lämpötila voidaan nostaa 70ºC
nopeuttamaan parafiinin sulamista.
Takuu 12 kk. CE-hyväksytty.

212

.

Parafiini , laventeli, 1 L

9,30 € (7,50 €)

Tätä
kylpyä
voidaan käyttää
laventelin
tuoksuinen
parafiinisekä kädet että jalat.
Kapasiteetti 4 litraa.

257

• Kapasiteetti 4 litraa.
• 220 volttia.
• CE-vaatimusten mukaisesti
Parafiini, jasmiini, 1 L

15,95 € (12,86 €)

valkoinen hellävarainen parafiinivaha, joka on kehitetty
erityisesti kasvojenhoitoon.
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Parafiini, teepuu, 1 L

9,30 €

(7,50 €)

Erityisesti jalkojen parafiinihoitoon,
Hoitavia aineita: parafiini, teepuuöljy, manteli (prunus
dulcis)

379

Parafiini, lisäaineeton, 1 L

9,30 € (7,50 €)

Erikoisparafiini terapeuttiseen hoitoon. Soveltuu kasvojen,
käsien ja jalkojenhoitoon. Alhainen sulamislämpötila. 1 litra
parafiinia painaa 0,73 kg

226

Muovipussit HDPE, rullassa 580 kpl

17,30 € (13,95 €)

Vahvan pussin pituus on 28 cm ja leveys 20 cm. Käsien
parafiinihoidossa muovipussi laitetaan parafiiniin
kastettuihin käsiin ennen parafiinilapasta.
Parafiinilapasen/tossun ympärille voidaan vielä kääriä
pyyhe, jotta parafiinin lämpö vaikuttaisi pidempään

496

Muovipussit parafiinihoitoon, 1000 kpl

25,90 € (20,89 €)

LDPE-muoviset pussit on pakattu kätevään annostelulaatikkoon. Pussien koko on 26x35 cm, joten pussit
sopivat sekä käsien että jalkojen parafiinihoitoon.
Käsien tai jalkojen parafiinihoidossa parafiiniin kastetut
kädet tai jalat laitetaan muovipussiin ennen parafiinilapasen/tossun laittoa. Muovipussi estää lapasen/tossun
likaantumisen parafiiniin. Parafiinilapasen/tossun ympärille
voidaan vielä kääriä pyyhe, jotta parafiinin lämpö vaikuttaisi
pidempään. Paketin kokonaispaino paino n. 3 kg.

107

Mini Multi Pro lämmitin

69,00 € (55,65 €)

sprayparafiinille ja Harp vahoille.
Lämmittimessä on 3 lokeroa joko sprayparafiinille tai
vahapatruunoille. Käyttämällä lämmintintä voit pitää
hoitolassa vahapatruunoita ja sprayparafiinia sopivassa
lämpötilassa valmiina käytettäväksi. Laitteessa on
läpinäkyvä kansi, jolloin näet mitä tuotteita lämmittimessä
on. Lämpötila säädettävissä lämmittimen sivulla olevasta
säätimestä. Teho 130 W, Takuu 12 kk

115

Parafiinispraypulloja, teepuu 6 x 80 g

15,50 € (12,50 €)

sis. teepuuöljyä, piparminttua ja patsulia
Suihkutettava parafiini sulaa matalassa lämpötilassa, joten
parafiinin sulaminen kestää vain 20 minuuttia. Hygieeninen
käyttää ja voit käyttää useamman tyyppistä parafiiniä
yhtäaikaisesti. Huom. Parafiini sulatetaan parafiinisprayn
lämmityslaitteessa (esim. tuotenro 107).
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Parafiinilapaset, siniset

117

Parafiinitossut, vaaleansiniset

253

Parafiinitossut, keltaiset

254

258

7,20 € (5,81 €)

parafiinilapaset säilyttämään parafiinin lämpöä
parafiinihoidon aikana.

7,20 € (5,81 €)

parafiinitossut säilyttämään parafiinin lämpöä
parafiinihoidon aikana.

7,20 € (5,81 €)

parafiinitossut säilyttämään parafiinin lämpöä
parafiinihoidon aikana.

Parafiinilapaset, roosat
parafiinilapaset säilyttämään parafiinin lämpöä
parafiinihoidon aikana

Parafiinisukat, frotee, valkoiset

7,20 € (5,81 €)

7,20 € (5,81 €)

parafiinisukat säilyttämään parafiinin lämpöä
parafiinihoidon aikana.

Tuotenro
397

Aromadiffuusorit ja eteeriset öljyt
Aromadiffuusori & bluetooth-kaiutin,

Hinta sis. alv 24%
(alviton hinta suluissa)
72, 90 € (58,79 €)

Aromiterapialaite, ilmankostutin ja bluetooth-kaiutin värillisillä LED
valoilla.
Aromadiffuusori on erittäin hiljainen; Käytettäessä kuuluu hyvin
pieni rauhoittava kuplinta ja höyryn virtaus.
 Aikavalinta: 1h / 3h/ 6 h / ON (päällä) (täydellä säiliöllä laite
toimii 6 tuntia ja sammuu itsekseen, kun säiliössä on liian
vähän vettä).
 Käytettäessä eteeristen öljyjen kanssa diffuusorit tuottavat
huoneeseen miellyttäviä eteerisiä tuoksuja.
 LED-valon voi valita: 4 väriä himmeällä ja kirkkaalla valolla.
 Laitteen koko: halk. 160 mm, kork. 240 mm.
 Sumutusteho: 30 ml/h
 Vesisäiliön tilavuus 300 ml
 Ultraäänitaajuus 1,7 MHz
 Verkkovirralla toimiva laite.
 Toimintajännite: DC, 24V, 650 mA, virrankulutus 14 W.
 Materiaalit: PP/ABS/PC
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Aromadiffuusori tuuletin

41,90 € (33,79 €)

Aromiterapialaite & ilmanraikastin tarjoaa puhtaan, turvallisen ja
tehokkaan tavan levittää eteerisiä öljyjä ilman tulta tai muuta
kuumennusta. Eteerinen öljy haihdutetaan ilmavirralla, pitäen
tuoksun puhtaana, kunnes öljy on täysin haihtunut.
Koska lämpöä ei käytetä, laite voidaan turvallisesti jättää ilman
valvontaa tai yöksi päälle. Voit käyttää laitteessa mitä tahansa
eteeristä öljyä ja saat hoitolaasi, kotiisi tai toimistoosi miellyttäviä
luonnollisia tuoksuja.







394

Laitteessa on kaksi tuuletinnopeutta: Nopeus 1: et kuule
ääntä tuulettimesta. Nopeus 2 kuulet pehmeän huminan,
jos kuuntelet tarkkaan.
Laitteessa on suodatin-aromatyyny, johon tiputetaan
eteeristä öljyä. Suosittelen hankkimaan muutamia
ylimääräisiä suodattimia (tuotenro 394). Suodatin on
erittäin helppo vaihtaa.
Verkkovirralla toimiva laite, virrankulutus 5-7 W
Paino 0,6 kg
Laitteen koko 132 x 132 x 166,6 mm (kork.)

Aromadiffuusori tuuletin suodatin-aromatyyny

7,30 € (5,89 €)

Kätevä helposti vaihdettava vaihtosuodatin aromadiffuusorituulettimeen .Tämä suodatin on jaettu lohkoihin, jolloin voit
käyttää eteerisille öljyille eri suodattimen kohtia.
Jos käytät kullekin eteeriselle öljylle omaa suodatinta, tällöin öljyt
eivät sekoitu keskenään.

371

Eteerinen öljy, Teepuu, 15 ml

6,20 € (5,00 €)

Melaleuca Alternifolia L.
Alkuperämaa: Australia

382

Eteerinen öljy, Laventeli, 15 ml

8,60 € (6,94 €)

Lavandula Officinalis L.
alkuperämaa: Ranska

383

Ruusuöljy, luontaisenkaltainen, 15 ml

10,05 € (8,10 €)

Koostumus: Citronellol, Geraniol, Cinnamyl Alcohol, Linalool,
Hydroxycitronellal, Eugenol, Citral, Limonene,
Alkuperämaa: Ranska
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Eteerinen öljy, Rantaminttu, 15 ml

7,60 € (6,13 €)

Mentha Arvensis L
Alkuperämaa: Intia, Kiina

396

Eteerinen öljy, Appelsiininkukka, 15 ml

8,60 € (6,94 €)

Citrus Aurantium Amara L,
Alkuperämaa: Ranska

400

Eteerinen öljy, Eukalyptus, 15 ml

5,60 € (4,52 €)

Eucalyptus Globulus L.
Alkuperämaa: Australia

429

Eteerinen öljy, piparminttu, 15 ml

8,20 € (6,61 €)

Mentha piperita L.
Piparminttu öljy on uutettu piparminttukasvin lehdistä ja varresta.
Sisältää limoneenia < 5%, linaloolia
Alkuperämaa: Intia
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