
 

 

 

 

WPROWADZENIE 

 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

1. Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowo je używać. 

2. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi, aby korzystać z tego urządzenia. 

3. Nie ściągaj ani nie przerabiaj urządzenia. 

4. Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. 

5. nie przechowuj ani nie używaj urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze i wilgotności, np. Na słońcu, w 
pobliżu ognia, w łazience itp. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie używaj ani nie umieszczaj go w 
urządzeniu lub w jego pobliżu. 

6 Nie używaj i nie umieszczaj urządzenia w stanie mokrym w przypadku zwarcia, porażenia prądem elektrycznym lub 
pożaru. 
7. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci i osób niepełnosprawnych, aby umożliwić jego użycie, konieczny jest 
ścisły nadzór, gdy urządzenie jest obsługiwane przez użytkownika poniżej 18 roku życia. 
8. przechowywać poza zasięgiem dzieci. 

9. kobiety w ciąży i osoby z nadciśnieniem, chorobami serca nie mogą używać. 

10. Zabrania się korzystania z urządzenia osobie nadmiernie wrażliwej na choroby skóry. 
 

1. Aby uniknąć awarii lub pożaru, przestań używać w przypadku nietypowego nagrzania. 2. Nie upuszczaj ani nie 
uderzaj urządzenia. 

3. Serum należy nakładać stale podczas stosowania. 

4. Nie używaj go, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. 

5. Poniższe warunki nie pozwalają na: 

choroby serca, gorączkę, chorobę zakaźną, raka, otwarte skaleczenia, ostrą chorobę, 

niedociśnienie, nadciśnienie, wszczepienie rozrusznika serca, sztuczne lub leczone serce, choroby skóry, oparzenia 
słoneczne, u osób wrażliwych, anapetię. 

Profesjonalny zabieg kosmetyczny bez wychodzenia z domu! 

Specyfikacja: 

inFace 5 w 1 to połączenie impulsu elektrycznego, częstotliwości
radiowej, jonów, fototerapii, zimnych i gorących okładów.
Urządzenie posiada aż 5 trybów: Oczyszczanie i wtłaczanie,
Nawilżanie, Lifting i ujędrnianie, Usuwanie zmarszczek, Tryb
chłodzący.
Głowica urządzenia jest niezwykle wytrzymała, odporna na
przebarwienia oraz korozję korozję. Jest to jedyny metal, który nie
ma wpływu na nerwy autonomiczne człowieka. Zastosowana
powłoka sprawia, że urządzenie jest odpowiednie dla każdego typu
skóry, nawet tej najbardziej wrażliwej!

ZALETY
Urządzenie inface 5 w 1 stymuluje tkanki podskórne, powoduje
skurcze i reorganizację komórek, przyczynia się do wytwarzania
nowego kolagenu. Poprawia drobne linie i zmarszczki na
powierzchni skóry oraz przywraca młodzieńczą, gładką, miękką i
białą skórę.

Wskazówki dotyczące użytkowania: 

1.Przed użyciem należy dokładnie oczyścić skórę twarzy. 
2.Z Należy zdjąć kolczyki, łańcuszki, protezy oraz soczewki kontaktowe. 
3.Na głowicę urządzenia można nałożyć niewielką ilość żelu bądź kremu. Nie zaleca
się 
przeprowadzania zabiegu “na sucho”. 
4.Naciśnij i przytrzymaj przez 1,5 sekundy, aby włączyć, następnie wykonuj okrężne
ruchy 
głowicą. 
5.Trzymaj głowicę magnetyczną w stosunku do powierzchni skóry i przesuwaj ją z
jednakową 
prędkością. W tym momencie poczujesz, że energia cieplna jest przenoszona do
warstwy 
skóry właściwej. Podczas pracy trzymaj równomiernie całą powierzchnię głowicy w 
kontakcie ze skórą. 

MODEL - BF-06E
Rozmiar: 170,8 mm x 47,9 mm x 42,4 mm
Pojemność baterii: 1500mAh
Czas działania: około 50 minut
Materiał/składnik: ABS

 

Urządzenie do twarzy inFace 5 w 1
BF-06E


