
Többfunkciós Kavitációs testformáló és fogyasztó gép

Használati útmutató

A fizikoterápia elvén működő gép négy nemzetközileg elismert 
technológiát alkalmaz, amely segít a test formálásában és a bőr ápolásában.
Ez a hordozható kozmetikai kisgép használata elősegíti és serkenti a bőr 
sejtek vitalitását, felgyorsítja a test mikrocirkulációját, fokozza a szövetek 
oxigén ellátását és anyagcseréjé, valamit segíti a bőr regenerálását. 

Továbbá fokozza a vérkeringést, segít a makacs zsírpárnák és a narancsbőr 
csökkentésében, a striák és hegek kezelésében. Rendszeres használata 
feszesebbé teszi a bőrt. 

Karbantartási óvintézkedések

1. Ezt a testformáló és fogyasztó gépet a bőr és a test ápolására tervezték. 
Használata bármilyen más célra nem alkalmas!

2. Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Kövesse a 
kézikönyv utasításait. 

3. Ha bőre nagyon érzékeny a gép használata közben, kérjük rövidítse le a 
kezelési időt!

4. Kérjük hagyja abba a gép használatát, ha közben kellemetlenül érzi 
magát! Ebben az esetben keresse fel kezelőorvosát.

A készülék használata nem ajánlott:

- Várandósok
- Epilepsziás betegek
- Pacemakerral, szívritmus -szabályzóval rendelkezők
- Súlyos szív- és máj betegségben szenvedők
- Allergiás bőrgyulladás esetén

- Napégés okozta bőrpír esetén
- Menstruációs alatt

Biztonságos használat

Ne szerelje szét a készüléket! Gyerekektől távol tartandó! 

Tartsa távol a víztől! Tűztől távol tartandó!

Használat után húzza Ne ejtse le a készüléket!
       ki a tápkábelt! 

Műszaki adatok

Név Többfunkciós Kavitációs testformáló és 
fogyasztó gép

Bemenet AC100-240V 50/60HZ
Súly 220g
Anyag ABS, Rozsdamentes acél
Modell ZHF-CM-8
Méret 190*90*60mm
Szonda méret 57mm



Típus Száma QZHF002-2017
Termék struktúrája

1.Infravörös melegítőrész
2.Ultrahangos és ionos masszázs szonda
1.EMS mód kiválasztása
2.EMS/ KESZTYŰ
3.LED Funkció
4.ION-
5.ION+
6.Ultrahangos funkció
7.EMS bemenet
8.Bekapcsolási gomb
9.EMS intenzitás
10.Ultrahangos intenzitás funkció kiválasztása

Hogyan használjuk? 1-2. hét 3-8. hét Utána

Mélytisztítás ION+ 3perc/ nap
3 naponta 1 
alkalom

Egyszer
egy 
héten

Arcápolás

Öregedésgátló
Ultrahang+ION(-

)+Vörös fény
5perc/nap

3 naponta 1
akalom

Egyszer
egy

héten
Érzékeny bőr

vagy acné
kezelés

Ultrahang+kék
fény

5perc/nap
3 naponta 1

akalom

Egyszer
egy

héten

Testformálás

Ultrahang
Ultrahang+ION(-

)+Vörös fény
10 perc/

testrész/nap
3 naponta 1

akalom

Egyszer
egy

héten

EMS EMS

15-30 perc/
nap-

különböző
akupunktúrá
s pontokon

15-30 perc
3naponta-
különböző

akupunktúrás
pontokon

Egyszer
egy

héten

Kesztű EMS kesztú

15-30 perc/
nap-

különböző
akupunktúrá
s pontokon

15-30 perc
3naponta-
különböző

akupunktúrás
pontokon

Egyszer
egy

héten

Használat előtti teendők

1. Helyezzen a készülék ultrahangos és ionos lapos felületére néhány 
csepp vizet. 

2. Nyomja meg a bekapcsoló gombot.
3. Válassza ki a gép ultrahang funkcióját. 
4. Válassza ki az ultrahang intenzitását: magas, közepes vagy 

alacsony.



Ha a vízcseppek elkezdenek rezegni, az azt jelenti, hogy az ultrahang 
funkció elkezdődött. 

ARCÁPOLÁSI TANÁCSOK

Távolítsa el a sminket. Tisztítsa meg bőrét a kezelés előtt.
Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz!

Mélytisztítás

Egyenletesen 
tisztítsa meg 
arclemosójával
az arcbőrét

Válassza ki az 
ION+ funkciót 
és válasszon ki 
egy Önnek 
megfelelő 
intenzitás 
szintet, majd 
kezdje el a 
kezelést.

Kérjük kövesse a 
képen látható 
kezelési irányt. 
Az áll íve 
mentén, felfel a 
fülek mögé, majd 
tartsa meg 
5másodpercig. 
Majd ismételje 
meg többször ezt 
a mozdulatot.

A bőr 
tónusának 
javítása/ 
fokozása

Egyenletesen 
vigye fel 

Válassza ki az 
ION- funkciót +

Kérjük kövesse a 
képen látható 

bőrére a 
bőrápoló 
krémet/gélt.

a SONIC 
funkciót, majd 
válasszon ki egy
Önnek 
megfelelő 
intenzitás 
szintet. 
Kapcsolja be a 
LED funkciót, 
majd indítsa el a
kezelést.

kezelési irányt. 
Az áll íve 
mentén, felfel a 
fülek mögé, majd 
tartsa meg 
5másodpercig. 
Majd ismételje 
meg többször ezt 
a mozdulatot.

Bőr hibák 
kezelése

Egyenletesen 
vigye fel 
bőrére a 
bőrápoló 
krémet/gélt.

Válassza ki az 
ION- funkciót +
a SONIC 
funkciót, majd 
válasszon ki egy
Önnek 
megfelelő 
intenzitás 
szintet. 
Kapcsolja be a 
LED funkciót, 
majd indítsa el a
kezelést.

Kérjük kövesse a 
képen látható 
nyirokmasszázs 
kezelési irányát.



Arcápolási tanácsok

A jelzett irányokban használja a gépet kezelés közben:

A száj sarkától indulva fel a fül tetejéig.

Az orr aljától indulva fel a képen látható irányban egészen a szemöldök 
vonaláig. 

Az orr mindkét oldalát kezeljük, a képen jelzett 
irányban.

Az orr aljától indulva fel a képen látható irányban 
egészen a halánték melletti területig.

Figyelmeztetés!

- Kezelés közben minden területet 10 percen keresztül kezeljünk. A 
készüléket kezelés közben a lehető leglassabban mozgassuk a 
megjelölt irányok mentén! 

- Ultrahangos kezelés és/vagy az ION-os funkció használatakor 
célszerű bőrápoló terméket használni. 

- Kérjük figyeljen, hogy egyenletesen kenje fel a masszázs fejjel a 
bőrápoló krémet/gélt. 

- Fokozottan figyeljen arra, hogy a kezelés közben a kezelő fej teljes
terjedelmével folyamatosan érintkezzen a bőrfelületével.!

- Az ionos funkció használatakor nedves kézzel fogja a gép oldalán 
található elektródacsíkot!

Testformálás

A kezelés előtt tisztítsa meg a kezelendő felületet!

Ezt követően egyenletesen vigye fel a kezelendő területre a 
krémet/gélt, úgy, hogy közben a bőr egy kicsit nedves 
maradjon. Több alkalommal is vihetünk fel a bőrünkre 
krémet/gélt, hogy a levegő szárításának hatását!



Csatlakoztassa a készülékhez a tápkábelt, majd nyomja meg a bekapcsolási
gombot. Ha a jelzőfény pirosan világít, akkor a készülék bekapcsolt 
állapotban van!

Testformálási tanácsok

Kar kezelése: Válasszon egy közép 
szintű erősséget. A kezelés ideje 
körülbelül 3-5 perc/terület. A képen 
látható kezelési irányt javasolt követni. 

Kezelési irány: a 
könyéktől indítsa el 
lefele vagy felfele. A 

masszázst ki körkörös mozdulatokkal kell végezni.
Ezt követően az ábrán látható módon ki köröket 
kell tenni, a könyék területét elkerülve!

Mell formálása: A kezelés előtt 
vigyen fel bőrére krémet/gélt. A 
mellbimbókat ne masszírozza! A 
kezelés ideje 5 perc. 

Kezelés iránya: a képen látható 
módon! 

   Derék és has formálása: a képen látható 
kezelési irányok használta javasolt. 1,2,3,4,10 
perces sorrended követve/terület

Láb formálása: Használatával javítja és formálja 
a lábizmokat. Válasszon közép erős szintet. 
Combonként 8-10 perc a kezelési idő.

Kezelési irány: A képen látható módon, a bokától 
felfele indulva. A talp területét kis körkörös 
mozdulatokkal kezelje. 

Fenék formálása: Masszírozza a csípőt alulról 
felfelé, hogy emelje a popsi formáját és formálja a 
bőrt. Válasszon magas erősségű kezelési szintet. A
kezelési idő 8-10 perc.

Kézfejek formálása: Válasszon alacsony kezelés 
szintet. Kezelési idő 5 perc/kéz. 

Kezelési irány: a képen látható módokon. 

Hogyan kell használni az EMS?



Válassza ki az intenzitás szintjét. Kezdje az 1-es szinttől kezdve, és 
fokozatosan haladjon felfelé a szinteken. 

1. Csatlakoztassa a 
tápkábelt a géphez.

Hogyan kell használni a kesztyűt?

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a készülékhez.
2. Csatlakoztassa a kesztyűt a készülékhez. 
3. Állítsa be az EMS intenzitást a legalacsonyabb szintre.
4. Válassza ki a kezelési funkciót/módot.
5. Csatlakoztassa a tápkábelt a kesztyűhöz.
6. Helyezze a kesztyűt a kezelési területre, majd helyezze 

kényelembe magát.

Kezelési irány tippek:

Használat után

1. Kapcsolja ki a készüléket!
2. Nedves kendővel törölje le a szennyeződést a masszázsfej 

felületéről. 
3. A gép tisztításakor ne használjon hígító féléket, benzint vagy más 

folyadékot. 
4. Majd megtisztítva tegye vissza a dobozba!

A készülék funkciói

Kavitáció:

Az ultrahangos masszázs javítja a bőr tónusát és jótékony hatással van a 
zsírszövetek csökkentésére. A készülék további funkciói, mint például hő, 
fényhatás támogatólag hat a bőrre és az elérni kívánt eredményre.

Fényterápia

A kék fény segíti a bőrhibák és gyulladásos folyamatok enyhítését (pl.: 
pattanásos bőr), továbbá aktiválja a sejtek kollagén termelődését.  Ezzel a 
színnel támogatható a bőr feszessége. A készülékben16 db led található, 
amelyek biztosítják a kék fény előállítását, azaz a 465 nm hullámhosszt. 

A vörös fény visszaadja a bőr rugalmasságát, és enyhíti a gyulladásos 
folyamatokat.

EMS Physotherapia

Az elektródák felhelyezésével stimuláljuk az izomösszehúzódásokat, 
amelyeknek természetes következménye a vérkeringés fokozása, és a 
zsírbontó folyamatok beindítása. 

Normális működés mellet az izmok 60-70 joule energiát fogyasztanak 
/másodperc, de magas frekvencia alatt az izmok képesek akár 3000-4000 
joule fogyasztására is.

Masszázs kesztyű

A masszázs kesztyű felgyorsítja a vérkeringést, elősegíti az egészséges 
emésztést és a segíti a testsúly csökkenését.

Arckezelés

Az ionizáló funkció támogatja a bőr mélyebb rétegeinek tisztulását és 
regenerálódását. A pozitív Ionok vonzzák a szennyeződést így egy erős 

5. Válasszon egy 
megfelelő erősségű 
intenzitás szintet.

4. Ragassza a párnákat a 
kezelési területre.

2  Állítsa be az intenzitás 
helyzetét a 
legalacsonyabbra 

3. Csatlakoztassa az EMS 
vezeték egyik végét a 
párnákhoz és az 
eszközhöz.



tisztitóhatás lép fel. A kezelés hatására a bőr fagyútermelése is 
normalizálódik. 

A negatív Ionok segítségével eredményesebben be tudunk vinni 
minden bőrápolót a bőr legmélyebb rétegeibe.

Gyakran felmerülő kérdések 

Miért javasoljuk a fém ékszer levételét az ionos funkció használatakor? 

- Az ionos funkció használatakor a fém ékszerek ellenállhatnak az 
eszköz által generált mikroáramnak, csökkentve ezzel a műszer 
hatékonyságát. A jobb eredmények érdekében kérjük, vegye le a 
fém ékszereket. Ha nem veszi le akkor nem lesz az ionoknak 
negatív hatása a bőrre. Biztonságosan használható.

Amikor bekapcsolom a készüléket, semmit sem érzek a készüléktől. 
Valóban működik?

- Az ultrahangos masszázs különbözik a szokásos gépi rezgésektől 
(mint pl. motor használata az egyszerű gépi rezgés létrehozásához 
stb.). A percenként 3 millió finom rezgést nehéz érezni. Kapcsolja 
be az ultrahang funkciót és cseppentsen néhány csepp vizet a 
szonda felé. A vízcseppek rezgésén porlasztási hatás 
megfigyelhető meg. 

Miért kell szorosan megtartani az elektródot, ha a karcsúsító funkciót 
használom?

-  Az ionos funkció akkor működik, amikor a kézi elektróda és az 
ariolektróda képezi az elektromos mező.


