
Instrukcja obsługi 
Skin Scrubber 

W-1088B oraz W-1088

Dziękujemy za wybranie naszego oczyszczacza do twarzy! Pamiętaj, aby 
codziennie myć, czyścić i nawilżać twarz i złuszczać twarz ultradźwiękowym 
urządzeniem do skóry raz do dwóch razy w tygodniu, aby uzyskać wspaniałą jedwabistą 
skórę!
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Niniejsza instrukcja obsługi zawiera zarówno informacje dotyczące obsługi tego 
produktu, jak i jego szczegółową specyfikacje. Proszę dokładnie przeczytać instrukcję ze 
zrozumieniem przed rozpoczęciem pracy.



1. Instrukcja obsługi 

Ultradźwiękowe urządzenie do peelingu kawitacyjnego generuje silne drgania 
ultradźwiękowe (~ 28 000 Hz) na końcu szpatułki i wytrząsa zanieczyszczenia z porów 
dzięki złuszczaniu powierzchni skóry. Woda miesza się z substancjami toksycznymi, 
bakteriami oraz kosmetycznymi pozostałościami do 3–7 mm pod skórą twarzy, a 
wibracje o wysokiej częstotliwości powodują odparowanie substancji bakteryjnych. 
Ultradźwiękowy skruber złuszcza skórę i usuwa zanieczyszczenia, delikatnie je myjąc, 
pozostawiając zdrową i piękną skórę. Zaprojektowano go tak, aby Twoje ulubione serum 
do pielęgnacji skóry głęboko wniknęło w skórę, zapewniając maksymalną efektywność i 
skuteczność. Dzięki stałemu użytkowaniu urządzenia można leczyć następujące 
niedoskonałości skóry:

• Zatkane pory
• Przetłuszczająca się skóra
• Trądzik
• Skóra zmęczona słońcem i wymagająca regeneracji
• Zaskórniki
• Sucha, łuszcząca się skóra
• Matowy odcień skóry
• Poprawa struktury blizn 
• Zanieczyszczona skóra

2. Zalety produktu 

1. Jest delikatny dla wrażliwej skóry.
Jeśli jesteś osobą o wrażliwej skórze, Ultradźwiękowy Skin Scrubber to wspaniała 
alternatywa dla szczotek do czyszczenia skóry i narzędzi do mikrodermabrazji. 
Kontrolujesz ciśnienie, kąt i kierunek szpatułki, aby delikatnie usuwać zanieczyszczenia z
porów, skupiając się na problematycznych obszarach i delikatnie złuszczając skórę, bez 
agresywnego szczotkowania lub łuszczenia. Używając wody lub tonera nawilżającego w 
szpatułce, Twoja skóra po zabiegu będzie wyjątkowo czysta i gładka.

2. Jest bardziej higieniczny w użyciu.
Ultradźwiękowy Skin Scrubber nie używa pędzli, dysków ani żadnych ściernych metod, 
które zatrzymują martwą skórę i bakterie, jak wiele innych narzędzi kosmetycznych. Po 
każdym użyciu po prostu wyczyść szpatułkę antybakteryjną ściereczką lub alkoholem i 
przechowuj ją.

3. Sprawia, że inne produkty do pielęgnacji skóry działają i wchłaniają się lepiej.
Serum do pielęgnacji skóry są wypełnione drogimi i skutecznymi składnikami, które 
pomagają utrzymać i poprawić zdrowie skóry. Dzięki ultradźwiękowemu urządzeniu 
substancje odżywcze do pielęgnacji skóry lepiej i głębiej są wchłaniane co powoduje 
efektowne i skuteczne efekty. 

4. Konserwacja jest tańsza.
To urządzenie jest łatwe do czyszczenia i przechowywania. Po zainwestowaniu w 



ultradźwiękowy skruber do skóry, nie ma żadnych innych kosztów bieżących - brak 
szczotek lub ostrzy do wymiany i akumulator.

5. Satysfakcja i uczucie czystości.
Użycie ultradźwiękowego urządzenia do skóry da Ci satysfakcje z użytkowania, 
ponieważ efekty widać gołym okiem zaraz po zabiegu. 

3.Budowa urządzenia



4. Metody użytkowania

Metoda nr 1: Peeling kawitacyjny

1. Oczyść skórę poprzez codzienne rutynowe mycie twarzy. Utrzymaj na twarzy ciepłą 
wodę, ponieważ dodana wilgoć pomoże urządzeniu łatwo ślizgać się po skórze, 
zapobiegając podrażnieniom i pomagając w uwalnianiu bakterii ze skóry.

2. Włącz urządzenie (tryb Peeling będzie zawsze domyślnie włączony) i ustaw poziom 
intensywności wibracji (klikając prawym przyciskiem myszy SONIC) z poziomu 1- Niski 
(domyślnie) 2- Umiarkowany, 3 Wysoki, dostosowując intensywność skuteczności 
( Klikając przycisk „C / N / S” po lewej stronie. W przypadku metody użycia 1 zachowaj 
tryb „C / N / S” w trybie CLEAN +).

3. Odwróć urządzenie tak, aby ząbkowane zakładki i guziki były skierowane w dół w 
kierunku skóry pod kątem 30 °C , trzymaj obie boczne części urządzenia i zacznij 
delikatnie i powoli przesuwać urządzenie do przodu po skórze ze stałym kontaktem i 
lekkim naciskiem.

4. Możesz zauważyć parującą wodę i powstawanie grudek na szpatułce. W razie 
potrzeby wytrzyj końcówkę ręcznikiem lub chusteczką.  

5. Zachęcamy do wykonania kilku przejść na obszar na twarzy, korzystając z ruchów 
przedstawionych na zdjęciu na poprzedniej stronie. 



Metoda nr 2: Sonoforeza + Jonoforeza 

1. Wykorzystanie drugiej metody to tryb infuzji / jonów. To oznacza jonoforezę, która jest 
techniką wprowadzania jonowych związków leczniczych do organizmu przez skórę 
poprzez zastosowanie lokalnego prądu elektrycznego. Wibracje urządzenia mogą w 
rzeczywistości wpychać produkt 3-5 milimetrów w głąb skóry, znacznie zwiększając 
wchłanianie.

2. Wysusz skórę po metodzie nr 1, następnie wytrzyj twarz czystym ręcznikiem. Zastosuj
swoje normalne środki nawilżające, takie jak toner, serum, olejek do twarzy, krem pod 
oczy lub krem nawilżający.

3. Odwróć urządzenie tak, aby ząbkowane zakładki i przyciski były skierowane w stronę 
przeciwną do skóry. Wprowadź urządzenie w tryb infuzji, klikając przycisk ''SONIC'' 3 
razy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i kliknij przycisk „C / N / S” 3 razy, aż zobaczysz 
NUTRL - i wybierz intensywność dla częstotliwości i skuteczności.

4. Pod kątem 30 ° trzymaj obie metalowe części urządzenia i zacznij delikatnie i powoli 
przesuwać urządzenie w tył po skórze, zapewniając stały kontakt i lekki nacisk.

5. W razie potrzeby możesz używać szpatułki w trybie ION codziennie.



Metoda nr 3: EMS elektrosymulacja

1. Metoda 3 to tryb EMS. Tryb ten pomaga usunąć zmarszczki oraz przywraca 
elastyczność skóry oraz ujędrnia kontur twarzy.

2. W urządzeniu pozostaw ten sam tryb SONIC co w metodzie 2, ale kliknij tryb C / N / S / 
w trybie EMS.

3. Ten tryb poprawia krążenie krwi, zwiększając elastyczność skóry, pomagając w 
usuwaniu drobnych linii i zmarszczek.

4. Podążaj tym samym tropem na twarzy, jak podczas używania urządzenia w metodzie 
nr 2.

5. Po użyciu naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie. Wyczyść ostrze za 
pomocą antybakteryjnego płynu lub wacika nasączonego alkoholem i przechowuj go.
Metody nr 1 używaj 2 razy  w tygodniu, natomiast metody 2 i 3 możesz używać 
codziennie, jeśli jet to konieczne. 

5. Uwagi

1. Proszę nie uderzać instrumentu wokół oka i rany.
2. Podczas korzystania z urządzenia częstotliwość jest zbliżona do częstotliwości audio, 
więc może czasami wydawać skrzypiący hałas, co jest normalnym zjawiskiem. Możesz 
nadal korzystać z urządzenia.
3. Nie używaj urządzenia mokrymi rękami, używaj go w suchych rękach, w przeciwnym 
razie może to spowodować porażenie prądem lub zwarcie zasilania.
4. Odłącz wtyczkę ładowania, gdy urządzenie jest w pełni naładowane.
5. Nie używaj urządzenia w miejscach mniejszych niż 0 lub powyżej 40 ° C lub w miejscu 
bezpośrednio oświetlonym światłem słonecznym.
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