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Vibračná masáž je vysokofrekvenčná mechanická vibračná vlna, ktorá je široko používaná v

lekárskej a kozmetickej oblasti. Mechanická vlna má mechanický a katalytický účinok a môže mať

jemný rezonančný účinok na ľudskú pokožku počas nízkoenergetických vysokofrekvenčných vibrácií,

zvyšuje vitalitu buniek a priepustnosť medzi rôznymi kortikálnymi tkanivami, prečisťuje pot. žľazy a

zmenšuje póry.

Špachtľa využíva pokročilú technológiu na prudké trenie molekúl s 3000 vibráciami za minútu.

Táto vibrácia môže preniknúť hlboko do pokožky a spôsobiť intenzívne trenie medzi molekulami.

Zvyšuje sa hlboká teplota a zrýchľuje sa metabolizmus buniek. Podporuje tak reflux metabolitov.

Premenou iónového prúdu sa zvyšuje priepustnosť bunkovej membrány a semipermeabilná

membrána vytvára intracelulárnu kašovitú mikrotekutinu. Mastná kyselina je disimilovaná na jemný

objem CO2 a H2O. Zároveň, pri použití určitého preferovaného prípravku je kozmetický efekt

výraznejší.

Hĺbková masáž pomocou vysokofrekvenčných vibrácií zlepšuje mikrocirkuláciu pri pohybe

tuku, takže tukové bunky sa spaľujú a lisujú a premieňajú na metabolity, ktoré sa majú vylučovať, čím

sa dosiahne čistiaci efekt. Pomocou špeciálnej sondy typu lopaty môžu vibrácie účinne vstúpiť do
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pokožky (4-7 cm). S použitím čistiacej kozmetiky zabezpečuje hlboké prečistenie upchatých pórov od

nečistôt a prebytočného kožného mazu. Koncentruje sa čistiaci efekt, ktorý je rýchlejší a efektívnejší.

Tým sa odstráni rohovitá vrstva, tukové zrná, akné atď., a pokožka je tak pripravená lepšie vstrebať

výživný krém alebo sérum.

Vlastnosti produktu

1. Hĺbkové čistenie a odstraňovanie starej vrstvy pokožky

2. Rozklad pigmentu a odsoľovanie

3. Hlboký lifting a zvýšenie elasticity pokožky

4. Podpora krvného obehu a lymfatického metabolizmu

5. Posilnenie regeneračnej schopnosti a priepustnosti kožných buniek

6. Masáž kože, zavádzanie výživy a pestrá derivácia

7. Žiadne poškodenie a vedľajšie účinky na pokožku

8. Elegantný vzhľad, jednoduché použitie, ovládanie a prenášanie

Parametre produktu

Napájanie: AC100V-240V 50HZ/60HZ

Výstupné napätie: 5V/200mA

Režim nabíjania: Nabíjateľný (lítiová batéria)

Výkon: 3W

Veľkosť: 53 x 159 x 15mm

Spôsob nabíjania

1. Pripojenie USB kábla.

Keď produkt opúšťa továreň, batéria nie je úplne nabitá. Pred použitím batériu úplne nabite.

Pripojte pribalený kábel do špachtle a následne do zdroja: s použitím adaptéra alebo do USB portu

počítača atď. Kontrolky LED počas nabíjania nepretržite blikajú a po úplnom nabití prestanú blikať.

Pred nabíjaním skontrolujte stav lítiovej batérie.
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Upozornenie:

Nabite, ak sa po dlhom stlačení tlačidla pre zapnutie/vypnutie nedá spustiť.

Nabite, ak zariadenie pípa, značí to vybitie batérie a zariadenie sa automaticky vypne.

Špachtľa sa automaticky vypne po približne 20 minútach nonstop prevádzky a je potrebné ju

reštartovať.

Plné nabitie trvá približne 150 minút (Pri prvom použití je potrebné nabíjať viac ako päť hodín.)

Špachtľu je možné používať približne 80 minút po úplnom nabití.

Inštrukcie
Lifting

1. Stlačením tlačidla Zapnúť/Vypnúť na 2 sekundy zapnite zariadenie.

Prejde priamo do režimu liftingu - svieti kontrolka pod “Lifting”.

2. Na čistú pleť naneste svoje obľúbené sérum alebo preferovaný

kozmetický produkt.

3. Ako je znázornené na obrázku 2, pomocou špachtle prechádzajte na

zvýraznených miestach tváre 5 až 10-krát.

Hydratácia

1. Stlačením tlačidla Zapnúť/Vypnúť na 2 sekundy zapnite zariadenie.

Stlačte tlačidlo ešte raz aby ste zvolili režim hydratácie - svieti kontrolka pod

“Moisturising”. Podržaním vodiča na oboch stranách špachtle prejdete do

iónového režimu.

2. Na čistú pleť naneste hydratačnú masku, krém, kyselinu hyaluronovú

alebo iný, Vami preferovaný, hydratačný prípravok.

3. Ako je znázornené na obrázku 2, pomocou plochej strany špachtle

prechádzajte na zvýraznených miestach tváre 5 až 10-krát.

Čistenie

1. Zapnite zariadenie stlačením tlačidla napájania na 2 sekundy.

Stlačte tlačidlo ešte dvakrát aby ste zvolili režim čistenia - svieti kontrolka pod “Cleansing”.

Režim čistenia so súčasnou funkciou farebného svetla Podržaním vodiča na oboch stranách špachtle

prejdete do iónového režimu.

2. Na tvár naneste Váš obľúbený čistiaci gél, olej alebo mydlo. Pre dosiahnutie ešte lepšieho účinku

môžete na hlavicu nasadiť pribalenú fialovú silikónovú násadku, určenú pre hĺbkové čistenie.

3. Prechádzajte po tvári minimálne 2 minúty, zaoblenou špičkou zozbierate nečistoty.
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Údržba

Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.

Vyčistite špachtľu vatovými tampónmi alebo mäkkou tkaninou.

NEPOUŽÍVAJTE riedidlá, rozpúšťadlá a iné korozívne priemyselné produkty na čistenie sonickej

hlavy, aby ste predišli poškodeniu.

Umiestnite zariadenie na suché a chladné miesto, NEUKLADAJTE zariadenie na mokré miesto.

Skladujte mimo dosahu detí.
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