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Κωδ: ΠΕΝΤΙ1278, ΠΕΝΤΙ-1 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΡΩΝ PEDIWOW 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Το PediWow είναι ένα εργαλείο επαγγελµατικής κλάσης, σχεδιασµένο να αφαιρεί εύκολα και γρήγορα κάλους και νεκρό δέρµα 
από οποιοδήποτε σηµείο, ενώ είναι ταυτόχρονα ασφαλές και απαλό. Μπορείτε να το χρησιµοποιήσετε, µε τέλεια αποτελέσµατα, 
στα πέλµατά σας, στα δάχτυλα των ποδιών σας, στα χέρια σας και στα δάχτυλα των χεριών σας! 
Το PediWow (Εικ. 1) µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε στεγνό και σε βρεγµένο δέρµα. Η συσκευή αυτή έχει δύο διαφορετικές 
άκρες απολέπισης. Η Power Tip (Εικ. 1α) χρησιµοποιείται στις πιο µεγάλες περιοχές, ενώ η Precision Tip (Εικ. 1γ), 
χρησιµοποιείται σε µικρές περιοχές όπου είναι δύσκολο να φτάσετε. 

Εικ. 1 Συσκευή PediWow 
 
 
 
 
 
 
 

Χρήση του PediWow: 
Το PediWow αφαιρεί εύκολα τους κάλους και το νεκρό δέρµα και µόλις αφαιρεθούν, η απολεπιστική άκρη θα γλιστρίσει µε 
ασφάλεια πάνω από το νέο απαλό και υγιές δέρµα. 
Πριν από κάθε χρήση: Το PediWow πρέπει να είναι καθαρό από κάθε υπόλειµµα νεκρής επιδερµίδας. 

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως όλες τις οδηγίες χρήσης. 
2. Μουλιάστε και πλύνετε καλά µε ζεστό νερό την περιοχή που θέλετε να απολεπίσετε για 

περίπου 5 µε 10 λεπτά (Εικ. 2) εξασφαλίζοντας ότι το ξηρό δέρµα µε κάλους είναι καθαρό 
και µαλακό. Σκουπίστε ελαφρώς µε µια πετσέτα την περιοχή που θέλετε να απολεπίσετε. 

3. Αφαιρέστε τα πλαστικά προστατευτικά καλύµµατα (Εικ. 1β) και (Εικ. 1δ). Επιλέξτε µετά 
την κατάλληλη άκρη, είτε την Power Tip για µεγάλη περιοχή (Εικ. 1α) ή την Precision Tip 
(Εικ. 1γ) για µικρές περιοχές ή για περιοχές όπου είναι δύσκολο να φτάσετε. Κάντε οµαλές 
κινήσεις στην περιοχή που θέλετε να απολεπίσετε, κρατώντας τη συσκευή (Εικ. 1) από τις 
λαβές Comfort (Εικ. 1ε). Είναι τόσο απλό, σαν να κρατάτε στυλό. Είναι πολύ σηµαντικό να 
σηµαδεύετε το PediWow και την επιλεγµένη άκρη κάθετα (σε 80 µε 90 µοίρες) πάνω από 
την περιοχή που θέλετε να περιποιηθείτε (Εικ. 3). 

Σηµαντική ειδοποίηση 
* Το PediWow µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε τέλεια αποτελέσµατα είτε σε στεγνό είτε σε βρεγµένο δέρµα. 
Μπορεί να δείτε διαφορετικά αποτελέσµατα, ανάλογα µε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το δέρµα σας. 
 

Χρήση σε βρεγµένο δέρµα 
Τα υπολείµµατα του νεκρού δέρµατος είναι  
σε µορφή υγρού πολτού ή σε στρώσεις. 
 
 
 
 
 
    Υγρός πολτός   Στρώσεις           Λεπτή σκόνη 
 

4. Τώρα, µπορείτε να ξεκινήσετε να ασκείτε ελαφριά πίεση και να την αυξάνετε όσο χρειάζεται. Να δουλεύετε αργά, ποτέ µην 
βιάζετε τη διαδικασία και να σταµατάτε συχνά για να ελέγχετε τα αποτελέσµατα. Αν το δέρµα ερεθιστεί ή αν νιώσετε πόνο, 
σταµατήστε αµέσως τη διαδικασία. Μόλις αποκαλυφθεί το υγιές δέρµα, δεν χρειάζεται να συνεχίσετε. Τα υπολείµµατα των 
κάλων που έχουν αποθηκευτεί µέσα στην οπή της άκρης, θα πρέπει να αδειάζονται ανά διαστήµατα, κινώντας τον τροχό 
καθαρισµού (Εικ. 1στ) προς τα πίσω µε τον αντίχειρά σας.  

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, απολυµάνετε το δέρµα και µετά εφαρµόστε µία ενυδατική κρέµα ή λοσιόν. 
Μετά την χρήση του PediWow, θα πρέπει να το καθαρίσετε µε ζεστό σαπουνόνερο. Αν χρειάζεται, µπορείτε εύκολα να 
ξεβιδώσετε τις ανοξείδωτες άκρες για βαθύτερο καθαρισµό. Ξεπλύνετε και στεγνώστε. 
 

Τι να κάνετε και τι να µην κάνετε 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ευθείες οµαλές       Κυκλικές κινήσεις = λάθος    Κάθετη γωνία = σωστό     ∆ιαγώνια = λάθος 
κινήσεις = σωστό     

 

Εικ. 1α Power Tip (Μεγάλη) Εικ. 1ε Λαβές Comfort Εικ. 1γ Precision Tip (Μικρή) 

Εικ. 1β Προστατευτικό 
κάλυµµα Power Tip 

Εικ. 1στ Τροχός καθαρισµού Εικ. 1δ Προστατευτικό 
κάλυµµα Precision Tip 

 
(Εικ. 2) (Εικ. 3) 

 

Χρήση σε στεγνό δέρµα 
Τα υπολείµµατα του νεκρού δέρµατος είναι σε µορφή λεπτής 
σκόνης. 
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Το σετ PediWow είναι πολύ εύκολο στην χρήση 

Για να χρησιµοποιήσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα εξαρτήµατα: Εξάρτηµα καθαρισµού νυχιών Εικ. 
2α, Εξάρτηµα για τις παρωνυχίδες Εικ. 2β, Λίµα για τα νύχια που µεγαλώνουν προς τα µέσα Εικ. 2γ και 
λίµα καθαρισµού πλευράς νυχιών Εικ. 2δ, κρατήστε το PediWow Εικ. 1, αφαιρέστε το προστατευτικό 
κάλυµµα Εικ. 1δ και µετά ξεβιδώστε την Precision Tip Εικ. 1γ. Τώρα µπορείτε να βιδώσετε εύκολα το 
επιλεγµένο εξάρτηµα. Να ασκείτε µικρή πίεση. Θα έχετε καλύτερα αποτελέσµατα αν µουλιάσετε την 
περιοχή σε ζεστό νερό για 5 µε 10 λεπτά και µετά την σκουπίσετε µε µια καθαρή πετσέτα. 
Αφού χρησιµοποιήσετε τα εξαρτήµατα του PediWow, θα πρέπει να τα καθαρίσετε µε ζεστό 
σαπουνόνερο. Αν χρειάζεται, ξεβιδώστε τα για βαθύτερο καθαρισµό. Ξεπλύνετε, στεγνώστε και 
αποθκεύστε. 
Χρησιµοποιήστε την κρυστάλλινη λίµα Εικ. 2ε, για να εξοµαλύνετε τις άκρες των νυχιών σας. Το 
στιλβωτικό νυχιών Εικ. 2στ έχει 3 όψεις για να στιλβώσετε και να γυαλίσετε τα νύχια σας. Μπορείτε να 
αποθηκεύσετε και να παίρνετε µαζί σας το PediWow µε τα εξαρτήµατά του στο Νεσεσέρ Εικ. 2ζ και στη 
Θήκη εξαρτηµάτων Εικ. 2η. 

 

Οδηγίες χρήσης του PediWow 
Χρησιµοποιώντας το PediWow 
Πριν χρησιµοποιήσετε το σετ PediWow, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τις οδηγίες χρήσης.  
Τα εξαρτήµατα του σετ PediWow Εικ. 2α, 2β, 2γ και 2δ είναι σχεδιασµένα για χρήση µόνο µε τη συσκευή PediWow Εικ. 1. 

Εικ. 1 Συσκευή PediWow 
 
 
 
 
 
Εξαρτήµατα του PediWow (περιλαµβάνονται στο µεγάλο σετ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εξάρτηµα καθαρισµού νυχιών      Εξάρτηµα για τις παρωνυχίδες                     Λίµα για τα νύχια που             Λίµα για τις πλευρές των  
Εικ. 2α       Εικ. 2β                      µεγαλώνουν προς τα µέσα Εικ. 2γ           νυχιών Εικ. 2δ 
 

Σηµαντικές Οδηγίες Ασφαλείας: 
Όταν χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη πάντα κάποιες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, 
συµπεριλαµβανοµένων των ακόλουθων: 
∆ιαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή: 
Σηµαντικές προειδοποιήσεις: 
� Μόνο για την προτεινόµενη χρήση. Προτεινόµενη χρήση είναι µόνο για αφαίρεση κάλων. 
� Χρησιµοποιείτε τη συσκευή µόνο όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. 
� Φυλάξτε µακριά από την πρόσβαση παιδιών. 
� Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε απαλό δέρµα, καθαρό από κάλους. 
� Αν έχετε κάποια δερµατική πάθηση, συµβουλευτείτε το γιατρό σας πριν την χρήση. 
� Συµβουλευτείτε το γιατρό σας αν έχετε κάποιο από τα παρακάτω συµπτώµατα και όχι µόνο: πρήξιµο, κνησµό, πόνο ή 

έλλειψη ευαισθησίας στις περιοχές όπου θέλετε να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή. 
� Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε ερεθισµένο, ερυθρό ή µολυσµένο δέρµα. 
� Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε ανοιχτές πληγές. 
� Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή αν είστε διαβητικοί, αν έχετε κακή κυκλοφορία αίµατος ή AIDS. 
� Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή αν το µέταλο σκουριάσει, λυγίσει ή πάθει κάποια ζηµιά. 
� Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή αν κάνετε χηµειοθεραπεία. 
� Μην µοιράζεστε τη συσκευή µε άλλα άτοµα. 
� Σταµατήστε αµέσως την χρήση αν νιώσετε δυσφορία. 

 
Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250 

 

 Κρυστάλλινη λίµα νυχιών Εικ. 2ε (2 όψεις) Στιλβωτικό νυχιών Εικ. 2στ (3 όψεις) 1 άγρια 
όψη, 1 λεπτή όψη, 1 πολύ λεπτή όψη 

 
Νεσεσέρ PediWow Εικ. 2ζ 

 
Θήκη εξαρτηµάτων 
PediWow Εικ. 2η 

 

Εικ. 1γ Precision Tip (Μικρή) 

Εικ. 1δ Προστατευτικό 
κάλυµµα Precision Tip 

 


