
Instrukcja obsługi 
Urządzenia do usuwania wągrów

X-2018

1. Wprowadzenie
Wielofunkcyjny przyrząd do czyszczenia twarzy, który wykonuje mikrodermabrazję ,  oczyszczanie porów, leczenie trądziku, 
usuwanie zaskórników oraz inne funkcje, a wszystko to w jednym urządzeniu. Usuń warstwę rogową naskórka poprzez stopniowe, 
kontrolowane, mechaniczne ścieranie warstwa po warstwie oraz masażu próżniowo-ujędrniającym. Korzystanie z tego urządzania 
nie podrażnia skóry. Zabieg mikrodermabrazjii kontrolowany jest poprzez stopień chropowatości na głowicach. Sam możesz dobrać 
odpowiedni kształt głowicy z czterema różnymi funkcjami. 

2. Wskazówki przed użytkowaniem
1. Przed zabiegiem należy wykonać próbę urządzenia np. na grzbiecie dłoni lub ramieniu. Podczas użytkowania przechodź od góry do 
dołu. Nie należy się zatrzymywać w jednym miejscu. Może to powodować zaczerwienienie skóry.
2. Zanim zaczniesz zabieg przygotuj swoją skórę używając zwykłej rutyny mycia twarzy lub parownika aby otworzyć pory. Pamiętaj, 
aby po zabiegu zadbać o dobre nawilżenie  skóry. 

3.  Wskazówki bezpieczeństwa
1. Z powodu obrażeń lub blizn nie zaleca się używać urządzenia do mikrodermabrazji. 
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. Po pielęgnacji skóry zadbaj o dobre nawilżenie i ochronę przeciwsłoneczną. 
6. Nie używaj peelingu ani innych produktów złuszczających przed i po pielęgnacji skóry.

4. Cechy produktu
 Wymienna konstrukcja głowicy●
 Wyświetlacz LED lub lampka kontrolna: zasilanie i 3 stopnie kontroli ssania●
 Przycisk regulacji siły ssania●
 Interfejs ładowania USB ●

5. Specyfikacje i parametry produktu
Model: X-2018
Nazwa: Wielofunkcyjny przyrząd czyszczący
Rozmiar: 42 × 50 × 165 mm
Pobór mocy: 5V / 1A
Moc: 3W
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Designed in Poland
Made in P.R.C.
Importer: Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041


