
Instrukcja obsługi 
Urządzenia do usuwania wągrów 

BZ-0702

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję
i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu na przyszłość.
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1.  Wstęp 
Mikrokrystaliczne urządzenie ssące to urządzenie kosmetyczne, które ma funkcję 
zapewniającą usuwanie trądziku, wygładzenie i ujędrnianie skóry, oczyszczanie porów i 
zabiegi usuwania zaskórników. 
Wykorzystuje sondę mikrokrystaliczną z ponad milionem naturalnych cząstek 
mineralnych do współpracy z urządzeniem do odsysania próżniowego dla szorstkiej 
skóry i elementów zatykających pory, aby natychmiast zmiękczyć i wygładzić skórę.
Technologia ta nie jest inwazyjna ani drażniąca, wykorzystuje stopień chropowatości na 
sondach o 4 różnych funkcjach: złuszczanie, ujędrnianie skóry, oczyszczanie porów i 
usuwanie zaskórników.

2. Zasada działania

1. Delikatne podciśnienie masuje skórę, co może przyspieszyć krążenie krwi i limfy, 
poprawić metabolizm, uelastycznić skórę i spowodować, że skóra stanie się bardziej 
świadoma i gładka.

2. Wzmacnia kompozycję osmozy skóry, pozwalając esencji przenikać głęboko w 
skórę, co może nawilżać i odżywiać skórę, zmniejszać pory i ujędrniać skórę.

3. Przyspiesza regeneracje komórek skóry, zwiększa odporność skóry i odporność 
na promieniowanie ultrafioletowe, zmniejsza pigmentacje naskórka i hamuje produkcje 
melaniny w celu uzyskania idealnego wyglądu.

4. Stymuluje wzrost kolagenu, wytwarzając wysokiej jakości włókna kolagenowe o 
napięciu ciągłym, powodując bardziej naciągniętą skórę. 

5.  Poprawia mikro krążenie skóry i poprawia metabolizm melaniny. 

Sonda mikrokrystaliczna
Naturalne cząsteczki mineralne na głowicy wymiennej końcówki delikatnie złuszczają, 
głęboko oczyszczają i aktywują skórę w jednej chwili. Może wyeliminować zaskórniki i 
dokładnie oczyszcza naskórek z martwych komórek, odtłuszcza górną warstwę skóry i 
wygładza ją. Sonda może również przyspieszyć krążenie krwi, która pomoże komórce 
skóry się zregenerować i odmłodzić wygląd skóry. 

3.  Specyfikacja

Model: Odkurzacz wągrów BZ-0702
Napięcie: 5 V - 1 A
Moc: 5W
Rozmiar: 18H x 4,7 L x 4,7 W cm



4. Funkcje

Mikrokrystaliczna gładka skóra
Diamentowa końcówka służy do dokładnego peelingu skóry. Dokładnie 
oczyszcza naskórek z martwych komórek, odtłuszcza górną warstwę skóry 
i wygładza ją. Może również przyspieszyć krążenie krwi, które pomoże 
komórce skóry zregenerować i odmłodzić skórę. 

Usuwanie zaskórników
Ta końcówka służy do usuwania wągrów oraz naciąga skórę. 
Z pomocą tej końcówki urządzenie wykonuje delikatny, łagodzący masaż, a 
także pobudza skórę i napina ją, spłycając jednocześnie zmarszczki i 
likwidując przebarwienia. 

Oczyszczanie porów
Końcówka z małym otworem jest przeznaczona specjalnie do oczyszczania
twarzy z zaskórników i wągrów. Końcówka ma maleńki otwór, dzięki 
czemu moc ssania urządzenia do mikrodermabrazji jest skupiona na małym 
fragmencie skóry, który jest następnie głęboko i skutecznie oczyszczana.

Lifting twarzy
Podłużna końcówka przeznaczona jest do ekspresowego liftingu twarzy. 
Urządzenie wytwarza delikatne podciśnienie, dzięki czemu masuje skórę, 
poprawia jej mikrokrążenie i napięcie. 

5. Wskazówki bezpieczeństwa

1. Z powodu obrażeń lub blizn nie zaleca się używać urządzenia do mikro dermabrazji. 
2. Końcówka z mikrokrystaliczną cząstką musi być używana zgodnie z Twoim typem 
skóry:  raz w tygodniu dla skóry suchej, dwa razy w tygodniu dla skóry tłustej, mniej niż 5 
minut na każdą sesję.
3. Proszę nie dociskać mocno końcówki urządzenia do skóry, ponieważ urządzenie ma 
silne ssanie.
4. Po pielęgnacji, skóra może być lekko mrowiąca i zaczerwieniona z powodu krążenia 
krwi, jest to normalne i minie w ciągu 30 minut.
5. Zwróć większą uwagę na nawilżanie i pielęgnację po zabiegu pielęgnacji skóry.
6. Nie używaj kremu do szorowania ani eksfoliatora przed ani po użyciu urządzenia.



6. Metody użycia

Funkcja wygładzania i napinania skóry
Zacznij od oczyszczonej i suchej twarzy, użyj zwykłej rutyny do mycia twarzy lub 
parownika, aby otworzyć pory:

1. Zmień głowicę urządzenia na końcówkę diamentową.
2. Zacznij od brody, przesuń urządzenie od spodu twarzy, przesuwając się w górę.
3. Umieść na policzku i poruszaj się od środka na zewnątrz twarzy.
4. Użyj na obszarze czołowym i przesuń go ze środka na obie strony.
5. Użyj na obszarze T i przejdź od dołu do góry.

Oczyszczanie porów
1. Zmień na okrągłą końcówkę o dużym lub małym rozmiarze (zgodnie z czułością 

skóry).
2. Wyceluj okrągły otwór w miejscu wągrów, aby je usunąć, poziomy można zmienić 

w zależności od potrzeb.

Uwaga: podczas usuwania zaskórników, urządzenie może poruszać się w tym obszarze 
powoli i często, ale nie przesuwaj urządzenia w przód iw tył, przenoś go w jednym 
kierunku. 

Lifting twarzy
Zmień na owalną końcówkę, użyj na obszarach twarzy, w których tworzą się łagodne 
zmarszczki np. zewnętrzne kąciki oczu, nos, usta. Poziomy prędkości mogą się zmieniać 
w zależności od potrzeb.

Użyj urządzenia na obszarze twarzy, który wymaga wygładzenia, przyłóż końcówkę do 
danego obszaru i pociągnij końcówką szybko i delikatnie. Powtórz ruch jeszcze raz. Ten 
sposób głęboko stymuluje skórę wewnętrzną poprzez mikrokrążenie, co z kolei 
zapobiega powstawaniu zmarszczek.

Uwaga: Proszę nie używać tej metody na tym samym obszarze, przez dłuższy czas 
ponieważ może to wywołać niepożądane skutki takie jak popuchnięta skóra. 
Jeśli to nastąpi, proszę przerwać korzystanie z urządzenia. 



7. Budowa produktu

8. Obszary użycia
Końcówka diamentowa:
Dowolny obszar na twarzy, z wyjątkiem okolic oczu, obszarów ze zmarszczkami i 
szorstkimi plamami. 

Duża okrągła końcówka: 
Dowolny obszar na twarzy, z wyjątkiem oczu.

Mała okrągła końcówka:
Może być stosowana na wrażliwych obszarach, takich jak okolice oczu, każdy inny 
obszar twarzy jest również odpowiedni.

Owalna końcówka: 
Może być stosowana na wrażliwych obszarach, takich jak okolice oczu. Odpowiedni jest 
także każdy inny obszar twarzy.

9. Czyszczenie i konserwacja urządzenia

Po użyciu urządzenia należy wyjąć końcówkę i za pomocą wacika z alkoholem lub 
kremem do czyszczenia oczyścić końcówkę.  
Po czyszczeniu poczekaj, aż końcówka i urządzenie wyschną, a następnie włóż je z 
powrotem do pudełka.



10. Akcesoria
1. Urządzenie do usuwania wągrów x1
2. Końcówka diamentowa, końcówka owalna, końcówka okrągła mała i duża
3. Gąbka x5 + pierścień żelowy krzemionkowy x2
4. Kabel USB x1
5. Instrukcja obsługi x1

11. Opieka i przestrogi
1. Przed użyciem urządzenia należy osuszyć ręce, ponieważ woda może dostać się do 
urządzenia, które spowoduje uszkodzenie.
2. Przed użyciem urządzenia upewnij się, że gąbka została włożona do kubka filtra i
poczekaj, aż całkowicie wyschnie.
3. Proszę nie myć urządzenia.
4. Ten produkt nie jest dobry dla ludzi, którzy są niepełnosprawni fizycznie lub
umysłowo. Nie nadaje się również dla dzieci bez nadzoru.
5. Ten produkt nie nadaje się do części ciała, które zostały poddane zabiegom 
kosmetycznym, plastycznym lub operacjom. Nie nadaje się dla kobiet w ciąży lub 
pacjentów z chorobami serca.
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