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Teória používania sonického čističa na tvár.

Tento produkt je technický kozmetický nástroj určený na čistenie tváre, vysokofrekvenčná vibračná

technológia so špeciálnou mäkkou silikónovou hlavicou dokáže efektívne oddeliť mastnotu a

zvyškovú kozmetiku, hĺbkovo vyčistiť pleť a póry, odstrániť akné a nakoniec dosiahnuť výsledok, ktorý

zlepší vašu pleť. Jedinečný upokojujúci masážny režim tohto produktu, môže pomôcť masírovať nos

a pokožku okolo očí a uvoľniť svaly tváre, pomôcť odstrániť odumreté kožné bunky, podporiť

regeneráciu tvárových buniek, odstrániť vrásky, spevniť pokožku proti starnutiu a celkovo prinavrátiť

pokožke život. .

Bezpečnostné pokyny

1. Tento produkt je špeciálny nástroj na zdravú starostlivosť o pokožku, nepoužívajte ho na iné účely.

2. Neaplikujte na oblasti s kožnými problémami, ako je spálenie od slnka, infekcia alebo po operácii.

3. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané s týmto produktom, pretože môže byť

nebezpečné.

4. Ak ste sa cítili nepríjemne, prestaňte ho používať.

5. Prosím, nepoužívajte tento produkt, ak ste v deliriu.

6. Nenechávajte deti používať produkt samy.

Na používaní a skladovaní záleží

1. Správna údržba môže predĺžiť životnosť produktu.

2. Po každom použití výrobok dôkladne očistite. Na čistenie výrobku nepoužívajte prací prostriedok a

iné stimulanty.

3. nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a vysokým teplotám alebo blízkosti ohňa.

4. V záujme svojho zdravia nezdieľajte tento produkt s ostatnými.

5. Prosím, nerozoberajte ho sami a dobre ho uschovajte, ak ho nebudete dlhší čas používať.

6. Tento výrobok a jeho príslušenstvo by mali byť umiestnené na mieste, ktoré deti nemôžu

kontaktovať, aby sa predišlo nehodám.

7. Ak je produkt alebo nabíjacie vedenie poškodené, nepoužívajte ho; Pred nabíjaním sa uistite, že je

nabíjačka suchá. Produkt alebo nabíjačka nemusia byť v žiadnom prípade dobíjateľné. Tento produkt

sa môže používať iba na účely opísané v tomto návode.

Pripravte sa na použitie

1. Uistite sa, že je tento produkt pre Vás vhodný.

2. Pred prvým použitím tento produkt očistite a nabite.

3. Nevyhadzujte.

Vyrobené v Číne
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Spôsob použitia

Č.1: Nabíjanie

Zapojte ihličku konektora na vyhradené miesto na zadnej strane čističa, následne, s použitím

adaptéra kábel pripojte do zásuvky alebo priamo do USB portu počítača.

Č.2: Používanie

Spustite pomocou tlačidla v strede na prednej strane čističa. Stlačením “+” pridávate na intenzite

vibrácii, stlačením “-” odoberáte.

Vysokofrekvenčné rázové vlny sa vnášajú do pokožky cez hladký silikónový kontakt, pomáhajú

odstraňovať maz a zvyšky kozmetiky z pórov a čistia odumreté keratínové bunky. Nechajte pracovať

aspoň 15 sekúnd na každej časti tváre.

Krok 1. Odstráňte make-up a iné nečistoty. Na mokrú tvár naneste čistiacu kozmetiku (gél, penu, olej,

mydlo) a zapnite čistič.

Krok 2. Začnite s bradou, jemne posúvajte od brady k ušiam.

Krok 3. Jemne posúvajte od stredu čela smorom k spánkom.

Krok 4. Počas čistenia bokov nosa, posúvajte hore a dole po nose. Pri čistení okolo očí, jemne

prechádzajte od nosa smerom von.

Parametre
Model: BR -020

Vstup: 5V/1A

Hmotnosť: 77 g/113 g

Veľkosť: 133*59*32 mm

Materiál: potravinársky silikón + ABS

Vodotesnosť: IPX7
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