MULTIFUNKCIÓS SZÉPSÉGÁPOLÁSI
ARCKEZELŐ GÉP
EMS Szépségápolási Eszköz Ionizáló Funkcióval Arcra

Egy gép, ami megold minden bőrápolási teendőt!

Használati útmutató
Termék struktúrája:

Gép eleje található:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mód indikátor lámpa
Töltési szint lámpa jelző
Bekapcsoló gomb/mód kiválasztó gomb
Pamut kendő tartó gyűrű
Masszázs fej
Sebeségváltó jelzőlámpa
Sebeségváltó gomb

Gép hátuljám található:
1. Ionok bevezető része
2. USB töltés helye
Gép specifikációi:
Virációs funkció
Termék méretei
Nettó súly
Töltési üzemidő
Hő mértéke
Termék anyaga
Volt (V)
Erőssége
Származási hely

10000 rpm
158x55x40mm
88g
2 óra
42 celcius (+/-3)
ABS
3.7V
< 3.5 W
Kína

Gép jellemzői:
Ez a termék egy arcra kifejlesztett szépségápolási eszköz, amely
tisztít, mélyen táplál és a meleg funkció segítségével melyen
hidratál. Magas frekvenciájú rezgéssel rendelkezik pozitív és negatív
ionok mennyiségét köszönhetően.
 Pozitív és negatív ionok: A pozitív és negatív töltésű ionok
kombinálásával és abszorpciójának alkalmazásával a mély
pórusokból a szennyeződéseket biológiai árammal nyeri ki.
Ennek köszönhetően alaposan megtisztítja a bőr mélyebb
rétegeit is. Ezzel a funkcióval a kozmetikai hatóanyagok, a
ionok segítségével a bőr legmélyebb rétegéibe is eljuthatnak.
 Vibrációs rezgés: A mechanikus rezgéssel és feszültség
stimulálással növeli a bőr rugalmasságát és fokozza a
bőrsejtek anyagcseréjét.
 A meleg hőhatás: Segíti az értékes összetevők mély rétegben
történő felszívódását. Ezzel hatékonyabban javítva a bőr
textúráját, amitől az arcbőr teltebb és fiatalosabb lesz.
 Tisztitó és importáló funkció: A lehető leghatékonyabban
beviszi az arcápolók értékes összetevőit, ezzel fokozza a
sejtek aktivitását. Illetve ez a funkció segít a ráncok
kezelésében.
 A meleg hidratáló mód: A meleg masszázsmód elősegíti a
vérkeringés, fokozza a bőr feszeségét és rugalmaságát.
Segíti, hogy ezt a hatást hosszú ideig megtartsa a bőr,
helyreállítva a bőr csillogását és életerőjét.

Használat közben érintse meg a gép hátán lévő ionos bevezető részét
(a vékony csíkot), hogy az érintéssel létre jöjjön ez a funkció.
Az intelligens beállítás minden üzemmódja 4 perc felhasználási
idővel rendelkezik. A műszer 4 perc elteltével készenléti állapotba
lép, ha nincs más művelet, és 1 perccel később automatikusan
kikapcsol.

Használati útmutató:
1. Bőrtisztítási funkció:
Célszerű pamutból készült tisztító kendőt, vagy make up
pamacsot használni.
Ez a funkció a porúsok mélyebb rétegeiből is
eltávolítja a szennyeződést és tisztává varázsolja a
bőrt.
Vegye le a make up tisztitó tartó gyűrűt és csatolja a
pamutból készült törlőkendőt, majd tegye rá a
kívánt arctisztitó folyadékot.
Az elindításhoz nyomja meg hosszan a bekapcsolási
gombot.
Válasza ki a bőr tisztítási funkciót (Cleansing), majd
a zöld fény fogja Önnek jelezni a készülék elindítását.
A vibrációs frekvencia funkciót is választhatja hozzá. Igény
szerint a funkció erősségén is változtathat (erősebb vagy
gyengébb üzemmód), amit a piros fény fog jelezni.

Kézi érintkezéssel az ionérzékelő csíkon, ami a gép hátulján
található, elkezdhetjük a kezelést, a képen jelzet módokon.

2. Hidratáló és importáló funkció:
Ez a funkció hatékonyan serkenti a bőrt, és segíti a bőr
ellazulásában. Segít a bőrápolási termékekben lévő értékes
összetevők jobb felszívódását, amivel a elősegítjük mély hidratálást.
A bőrápolóját egyenletesen vigye fel bőrére, majd az
elindításhoz nyomja meg hosszan a bekapcsolási
gombot.
Válassza ki a hidratáló funkciót (Nourishing). A zöld
fény jelezi Önnek a készülék elindítását.
A vibrációs frekvencia funkciót is választhatja hozzá.
Igény szerint a funkció erősségén is változtathat
(erősebb vagy gyengébb üzemmód), amit a piros fény
fog jelezni.
Kézi érintkezéssel az ionérzékelő csíkon, ami a gép
hátulján található, elkezdhetjük a kezelést, a képen jelzet módokon.

3. Meleg hidratáló funkció:
Ez a funkció finoman felébreszti és ellazítja a bőrt. Segít a csillogás
és vitalitás helyreállításában.
Tisztitás után vigyen fel bőrére a kedvenc arcápoló termékét.

Az elindításhoz nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot.
Válasza ki a meleg hidratáló funkciót (Warming). A
zöld fény jelezi Önnek a készülék elindítását.
A vibrációs frekvencia funkciót is választhatja hozzá.
Igény szerint a funkció erősségén is változtathat
(erősebb vagy gyengébb üzemmód), amit a piros fény
fog jelezni.
Kézi érintkezéssel az ionérzékelő csíkon, ami a gép
hátulján található, elkezdhetjük a kezelést, a képen
jelzet módokon.

Fontos tudnivalók:
 A tisztító funkcióval a bőr felszínére kerülnek a porúsok

mélyebb rétegeiből eltávolított szennyeződések. Ezért a
kezelés végén használjon arctisztítót a bőr felszínének a
megtisztításához.
 Ha az ujj nem érinti az ion indukciós csíkot a készülék
hátulján, akkor nem jön létre a vibrációs funkció.
 Ez a termék a mikro áram-ion technológiával működik.
Enyhe elektromos impulzust fog érezni, de ez normális
jelenség, kérjük ne ijedjen meg!

