
Parafina na dłonie
wygładzenie i pielęgnacja dłoni

Do najczęściej pielęgnowanych części ciała 

człowieka należy twarz. Często ludzie 

zapominają o odpowiednim zadbaniu o 

skórę dłoni, które na co dzień zmierzają się 

z nie lada zadaniami. Zmywanie, chemiczne czyszczenie, 

dotykanie chemikaliów, praca w ogrodzie, to podstawowe 

czynności, które bezdyskusyjnie niszczą skórę dłoni.

Gorące kąpiele i okłady parafinowe są od lat stosowane 

w zapaleniach i bólach stawów. W kosmetyce zabiegi 

parafinowe służą ogólnemu polepszeniu wyglądu skóry. 

Nałożona na skórę dłoni parafina pokrywa dokładnie jej 

powierzchnię. Pod maseczką temperatura podnosi się o 1-2 

stopnie, co powoduje pobudzenie gruczołów potowych. 

Ciepło i wilgoć nie wydostają się na zewnątrz – powstaje 

tzw. efekt okluzyjny. Zabiegi parafinowe potrafią czynić 

cuda. Parafina nałożona na dłonie z wykorzystaniem 

ampułki lub produktu pielęgnującego sprawia, że znikają 

drobne zmarszczki, przebarwienia, a skóra jest idealnie 

nawilżona i gładka w dotyku.

Zabieg ten cieszy się popularnością w okresie jesienno-

zimowym kiedy nasza skóra cierpi najbardziej z powodu 

niskich temperatur na dworze. Dłonie są wtedy szczególnie 

narażone na wyjątkowe niebezpieczeństwo, ponieważ ich 

cienka skóra zawiera bardzo niewielką warstwę tkanki 

tłuszczowej. Niska temperatura powoduje, że produkcja 

potu jest ograniczona, również mniej łoju dociera na 

powierzchnię skóry. Staje się ona sucha i szorstka, a 

naskórek może się złuszczać.

Zabiegi parafinowe to proste, a jednocześnie nieocenione 

procedury, które kompleksowo pielęgnują skórę dłoni. 

Do głównych rezultatów zabiegów parafinowych należy 

zaliczyć:

•	 zmiękczenie skóry,

•	 wygładzenie dłoni,

•	 nadanie skórze aksamitnej gładkości,

•	 opóźnianie procesów starzenia skóry,

•	 rozjaśnienie przebarwień,

•	 poprawienie stanu paznokci,

•	 rozluźnienie mięśni i stawów dłoni,

•	 rozgrzewanie i usunięcie zmęczenia.

Parafina na dłonie – kiedy 
poddać się zabiegowi
Zabieg zanurzania dłoni w ciekłej parafinie zalecany jest 

szczególnie dla osób pracujących w ciężkich warunkach, 

w gastronomii, przemyśle chemicznym, mechanicznym etc. 

Ponadto, procedurze poddawać się może każda osoba, 

która chce zadbać o swoje dłonie. 

Parafinowy zabieg zalecany jest:

•	 do częstego stosowania zimą,

•	 w przypadku szorstkiej i pękającej skóry dłoni,

•	 w przypadku odmrożeń,

•	 zniszczeń skóry na skutek działania 

mocnych detergentów,

•	 przy odmładzaniu i rozjaśnianiu skóry.

Przeciwwskazania do zabiegu parafinowego: 

•	 egzema, 

•	 grzybica, 

•	 wszelkie choroby skóry i paznokci, 

•	 alergia na parafinę i pochodne parafiny.
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