
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
Instrukcja obsługi  

Oczyszczanie 
Tryb oczyszczania ultradźwiękowego - 

PEELING (stosować ze środkiem do mycia 
twarzy) 
 
1. Zwilż twarz ciepłą wodą i użyj pianki do mycia 
twarzy / płynu do mycia twarzy  
2. Naciśnij długo   przycisk  do  zasilania aby 
włączyć, domyślnie jest to tryb PEELING. 
3. Urządzenie trzymaj tak aby końcówka była 
blisko skóry, przesuwaj powoli przez 

około 3 min.  
1. Nałóż odpowiedni  balsam na  twarz.   
2. Naciśnij krótko przycisk, aby wybrać tryb 
ION + 
3. Urządzenie trzymaj tak aby końcówka 
była blisko skóry, przesuwaj powoli przez 
około 3 min.  Następnie  spłucz twarz ciepłą 
wodą.

 

 
 
Kojący masaż 
Tryb pulsacyjny EMS (stosować  z  
kremem ujędrniającym  ) 

Tryb ION- (stosować z emulsją/maską) 

1.Zastosuj odpowiednią  esencję /emulsję  
do twarzy. 
2.Wybierz Tryb ION- 
3.Urządzenie trzymaj tak aby końcówka była 
blisko skóry, przesuwaj powoli przez 
około 3 min.  

porów  pores  do  masażu przez 3  minuty. 
1. Twarz powinna być wilgotna. 
2. Wybierz tryb EMS PULSE 
3. Urządzenie trzymaj tak aby końcówka była 
blisko skóry, przesuwaj powoli przez 
około 3 min.  

  
Ważne wskazówki: 
Podczas korzystania z przyrządu należy umieścić boczny 
pasek czujnika jonów; trzymaj urządzenie przez cały czas w 
kontakcie ze skórą, aby zapewnić prawidłowe działanie funkcji 
EMS i jonów. 
Kąt powierzchni urządzenia powinien być obsługiwany, jak 
pokazano na rysunku (około 45 stopni). 
Nie trzymaj głowicy urządzenia długo w tym samym punkcie, 
powoli ją przesuwaj. 
Jeśli na twarzy    występuje  stan zapalny nie należy 
urządzenia stosować  do czasu  ustąpienia  objawów. 
Sugerowane użycie to 2-3 razy w tygodniu. Nie używaj go 
wiele razy dziennie. 
Utrzymuj urządzenie w czystości.

 

Nieodpowiednie dla : 
•Kobiet w ciąży lub podczas miesiączkowania 

•Osób z alergiami, osób z  chorobami skóry,  zapaleniem skóry, 
alergii skórnej, z ciężkimi  oparzeniami słonecznymi. 
•Osób z uszkodzeniem skóry,  wypryskami,  obrzękami itp. 
•Osób po zabiegu chirurgicznym, operacji plastycznej. 
•Osób z wrodzoną  chorobą serca. . 
•Osób z zaburzeniem nerwu twarzowego . 
•Osób, które spożywały alkohol lub przyjmowały leki

 
Głębokie oczyszczanie 
Tryb ION + (używać z tonikiem / 
balsamem) 

 

Czyszczenie i konserwacja 
 

Nie czyścić  urządzenia  żrącymi substancjami  
Możesz  delikatnie  przetrzeć urządzenie miękką  
wilgotną    szmatką  lub  wacikiem bawełnianym. 
Nie myć urządzenia bezpośrednio w wodzie. 

Jeśli urządzenie  nie  jest używane  przez  długi  
czas  (około  3  miesięcy) należy je w pełni  
naładować aby  uniknąć  uszkodzenia  baterii z 
powodu   braku   energii elektrycznej. 


