
                                               Ręczny przyrząd kosmetyczny  

inFace EYE Masażer soniczny  

do oczu i twarzy – czarny 

 

WPROWADZENIE  
InFace EYE care to idealnie urządzenie do usuwania cieni pod oczami oraz zmarszczek mimicznych. Sprawdzi się 
podczas przygotowań przed ważnym dla Ciebie wieczorem, oraz pomoże zwalczyć uciążliwe cienie pod oczami. 
Sprawi że Twoje oczy znów staną się pełne blasku i z radością spojrzą w przyszłość. 

Korpus urządzenia wykonany ze stali nierdzewnej oraz miedzi. Urządzenie wyposażone w diody sygnalizujące 
tryb pracy. 

● Wibracje o częstotliwości 10000Hz skutecznie rozbijają nagromadzone zgrubienia, wygładzający i 
odbudowując pierwotną strukturę skóry oraz niwelując obrzęki wokół oczu. 

● Kojące ciepło. Obudź się z pełną energii i blasku skórą. 
● Uczucie temu towarzyszące podobne jest do delikatnego masażu.  Delikatny masaż rozgrzewa skórę w 

okolicy urządzenia do 39 stopni celsjusza. Temperatura dobrana jest tak by relaksowała skórę w obrębie 
oczu. Urządzenie posiada 3 tryby pracy. 

● Rozgrzewający masaż o temperaturze 39c idealnie wpływa na odbudowę i regenerację skóry w okolicy 
oczu. 

Najważniejsze zalety urządzenia inFace 

● wyraźnie mniejsze “worki” pod oczami 
● redukcja linii w okolicach powiek 
● usunięcie ciemnych okręgów 
● podniesiona i ujędrniona skóra 
● Kompaktowy rozmiar (131,4 x 18,1 x 17mm) 
● Wibracje + jony ujemne 
● Odżywianie sięga aż do dna skóry i sprawia, że oczy są pełne witalności. 
● Pielęgnacja ciepłem - kojące ciepło (39°C) obudzi Twoją skórę! 
● Głowica masująca rozgrzewa się do 39°C, Taki masaż zadba o delikatną skórę wokół oczu, sprawi że 

okolice oczu będą zrelaksowane i zdrowe, wygładzi także drobne zmarszczki. 
● Okrągła głowica masująca z metalowym korpusem 
● Urządzenie wykonane z ogromną dbałością o szczegóły z wykorzystaniem materiałów najwyższej jakości. 

Wyróżnia je ergonomiczna konstrukcja i trwały metalowy korpus przyjazny dla środowiska. Dzięki 
okrągłej, dużej powierzchni grzewczej jest niezwykle wygodne w użytkowaniu. 

● Chromowana miedziana głowica masująca jest mniej niebezpieczna dla alergików i nie stwarza 
zagrożenia takiego jak przy nagrzewaniu plastiku. Masażer jest smukły i przenośny, można używać go za 
pomocą wyłącznie jednej ręki w dowolnym miejscu. Został wyposażony w pojemną baterię i szybkie 
ładowanie. 

Parametry techniczne: 

● pojemność baterii: 3,7 V / 500 mAh 
● prąd ładowania: 250 mA 
● czas pracy (tryb 1 wibracje): ok 250 min 
● czas pracy (tryb 2 wibracje + funkcja ogrzewania: ok 30 min 
● czas pracy tryb 3 wibracje + funkcja jonizacji: ok 200 min 
● tryb ogrzewania: 39°C ± 1° 
● napięcie ładowania: USB DC 5V 
● czas ładowania: około 2 godzin 
● prąd czuwania: < 30 uA 
● temperatura pracy: 0-40 ℃ 
● wymiary produktu: 13,14x1,7 cm 
● waga netto: ok. 42,5 g 
● materiał wykonania: miedź, stop aluminium, stal nierdzewna 

Zawartość opakowania 

W skład zestawu wchodzą: 

- urządzenie do masażu twarzy InFace MS5000, 

- kabel USB do ładowania, 

- woreczek do przechowywania urządzenia. 

 
 
 
 

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.

 


