
 

Paraffine manicure verzorging 

  
  
  
  

Onderga eens een paraffine manicure behandeling. 
Voor een soepele huid, voelbaar zachte en ontspannen handen. 

U bent gewend om snel wat handcrème aan te brengen omdat uw handen ruw aanvoelen. 
Deze handcrème gaat voor meer dan de helft verloren 

doordat we meestal weer onmiddellijk verder gaan met activiteiten. 
  

Bij een paraffine manicure behandeling wordt er gebruik gemaakt van een speciale crème die 
voor hydratering en elasticiteit zorgen. 

Door de paraffine kan deze crème goed in de huid worden opgenomen. 
Voor een opmerkelijk resultaat. 

  
  

Deze Paraffine Manicure verzorging is dan ook zeer geschikt voor iedereen  
die een snelle maar effectieve handverzorging wil, 

zonder een uitgebreide manicure behandeling.  
  
  

Een heerlijk verwen moment voor uzelf, voor zowel man als vrouw. 
Want met mooi uitziende handen maakt u een goede indruk! 

 Deze behandeling is natuurlijk ook een uitstekende aanvulling op uw kunstnagel behandeling, 
of op een van de manicure behandelingen. 

 
De behandeling stimuleert de doorbloeding en heeft daardoor een zeer gunstig effect bij: 

  

 Gewrichtsklachten zoals bij reuma en jicht (klachten verdwijnen niet maar de 
warmtebehandeling verlicht enigszins de pijn) 

 Extreme droge handen waarbij pijnlijke kloven ontstaan 

 Winterhanden 

 Droge handen door bijvoorbeeld weersinvloeden (UV straling van de zon, zure regen) of 
door schoonmaakmiddelen 

  
Maar een Paraffine manicure verzorging is er natuurlijk niet alleen voor “probleem” handen. 

 Wanneer u uit voorzorg regelmatig deze behandeling ondergaat, (speciaal in de wintermaanden) 
helpt dit niet alleen uw huid zacht en soepel te houden maar ook problemen te voorkomen.  

  
  
  
  
  
  

  



  
  
  
  

De behandeling: 
  

De Paraffine manicure verzorging begint met het desinfecteren van uw handen 
gevolgd door een zachte peeling.  

Hierna wordt een emulsie met collageen-elastine 
op uw handen aangebracht waarna uw handen enkele malen in de paraffine worden gedoopt. 

Ongeveer 10 á 15 minuten dient de paraffine zijn werk te doen, 
ingepakt in een plastic zak en een warme badstof handschoen. 

 Na verwijdering van de paraffine worden uw handen licht ingemasseerd met een 
Intensive verzorgende hand crème.  

  
Aangeraden wordt om uw handen dagelijks in te smeren met deze handcrème om de verkregen 

zachtheid te behouden. 
  
  

Alleen een paraffine behandeling is uiteraard ook mogelijk, 
alleen zal het maximale haalbare effect minder zijn. 

  
  
  

Vermeldt u altijd wel tijdig bij uw afspraak dat u gebruik wenst te maken  
van deze behandeling. 

  
  
  

 

  

 


