
 

MS7000 najważniejsze informacje: 

Dysza  ssąca do wągrów 
Specjalny relaksujący sposób ssania 
Nie tylko  do zaskórników ale też do oczyszczania porów 

Model: MS7000 

Rozmiar: 183 mm * 35 mm 

Waga:     135g 
Pojemność baterii: 400mAh 

Napięcie ładowania: 5v 

Prąd ładowania: 300mA 

Długość ładowania: Około 2h 

Prąd czuwania: 40 uA 

Temperatura pracy: 0C-40C 

Materiał: Przezroczysty, Matowy  UV,   

Siła ssania: Maksymalnie 63kpa 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Działanie: 

1.Urządzenie ma dwa tryby do wyboru. Tryb 1 (niebieskie światło 

włączone) to ciągły tryb zasysania; tryb 2 (światło pomarańczowe 

włączone) to tryb zwalniania ssania. 

2. W stanie wyłączonym kliknij dwukrotnie przycisk dotykowy, aby włączyć 

urządzenie. 

3. Gdy urządzenie jest włączone naciśnij długo przycisk dotykowy, aby 

przełączyć na tryb 2 - tryb zwalniania ssania. 

4. Gdy urządzenie jest włączone, kliknij raz przycisk dotykowy, aby 

przełączyć siłę ssania (LOW / MID / HIGH) 

5. Kliknij dwukrotnie przycisk dotykowy, aby wyłączyć urządzenie. 

 

Metody użycia: 

Wskazówki przed  użyciem 
1. Niebieskie światło włączone (tryb ciągłego odsysania: ten tryb ma 

silną siłę ssącą, odpowiedni dla rodzajów skóry z z grubszym 

naskórkiem i rozszerzonymi porami 

2. Pomarańczowe światło włączone (tryb odsysania/zwalniania). 

Odsysanie na tym trybie jest mniej  bolesne, nadaje się do typów 

skóry  o  cienkim  naskórku  i  wrażliwej  skórze. Należy dobrać 

odpowiednią metodę do własnej skóry.   

 
 
W celu uzyskania lepszych efektów zaleca się zwilżenie wacika tonikiem, 
a następnie nałożenie wacika na nos i zdjęcie go po 8-10 minutach. 

 

 
 
Drugi etap: 
1.Wybierz w razie potrzeby tryb ciągłego ssania lub tryb zwalniania 

ssania, przetestuj siłę ssania na dłoni, a następnie wybierz odpowiedni 
poziom. 

 

2. Przesuwaj Urządzenie prawidłowo, nie pozostając w tym samym 
obszarze dłużej niż 2 sekundy 
 
Po  oczyszczeniu   zaskórników należy wyczyścić  dyszę ssącą  mokrymi  
chusteczkami  lub  wodą.  

 

Trzeci etap: 
 

Aby uzyskać  lepsze   efekty,  
zaleca  się zwilżyć  wacik  
tonikiem,   a następnie  nałożyć 
wacik  na  nos  i  usunąć  go  po  
8-10  minutach. 
Jeśli na twarzy jest nadmiar 
toniku należy wmasować 
pozostałość aż się wchłonie. 

• Nie używaj tego produktu w środowisku o wysokiej temperaturze. 
• Jeśli produkt jest zdeformowany lub uszkodzony, przestań go używać, 

aby uniknąć wypadków. 
• Tego produktu  nie  należy stosować do  gałek ocznych,  powiek, szyi,  

żył. w przeciwnym razie  może  spowodować    uszkodzenie  skóry. Nie  
należy używać   produktu  do skóry, która została poddana zabiegom 
kosmetycznym,  w tym chirurgii plastycznej i plastyki nosa; nie  należy 
używać produktu dla  skóry zranionej  i  bliznowatej.     
Przed    użyciem   należy osuszyć dłonie, aby zapobiec dostaniu się 
wody lub innych płynów do środka urządzenia. 
Jeżeli odczuwany jest ból podczas używania, należy natychmiast 
przestać używać urządzenia.  
Po użyciu oczyścić produkt. 
Urządzenie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Nie używać produktu  w  pobliżu   łatwopalnego  materiału (alkohol, 
lakier  do  paznokci, spray itp.). 

• Produkt  nie  jest wodoodporny,  nie  przechowuj  go  w  łazience  lub  
innych  mokrych  miejscach. Nie  zanurzaj  go  w  wodzie  ani  nie myj 
bezpośrednio pod kranem. 
Alergikom,  osobom z chorobami skóry lub mającym ciężkie oparzenia 
słoneczne czy obrzęki skóry nie  zaleca  się  stosowania   produktu.

 

Po umyciu twarzy należy 

przykryć ją gorącym

ręcznikiem przez około 3-5 min

aby rozluźnić pory. 


