
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА  
 
Предупреждения  

1. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени 
физически, сетивни или умствени възможности, или без опит и познания, освен когато 
са наблюдавани или са получили инструкции относно използването на уреда от лице, 
отговорно за тяхната безопасност.  

2. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не играят с уреда.  
3. Този уред е само за употреба на закрито.  
4. Пазете уреда сух.  
5. Ако подвижният издаден елемент на адаптера или захранващият кабел е повреден, той 

трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен агент или лица с подобна 
квалификация, за да се избегне опасност.  

6. Използвайте само адаптери или части, доставени в опаковката.  
7. Винаги изключвайте щепсела от мрежата при почистване.  

 
 
Избор на диск  
Започнете процедурата върху ръката или зад врата, преди да използвате по-висок ексфолиращ 
диск. Този диск е разработен, за да ви помогне да практикувате и да се почувствате уверени с 
уреда, както и да видите как ще реагира кожата ви.  
 
След като се упражните с белия диск, преминете към сивия, който е най-нежният. Използвайте 
малкия диск за лицето и деликатните зони, а големия диск върху тялото ви.  
 
Малък диск 
За лице и деликатни зони  
 
Голям диск 
За тяло и по-големи повърхности  
 
ВАЖНО: Белият диск е за обучение. Използвайте сивия диск за първата си процедура.  
 

 
 
Избор на диск  

 
 
Видове дискове  
 
Бял диск 
За изключително чувствителна кожа  
 
Сив диск 
За много чувствителна кожа  
 
Син диск  
За чувствителна кожа  
 
Зелен диск 
За нормална към нечувствителна кожа  
 



Червен диск 
За нормална към силно загрубяла кожа  
 

 
 
Начин на употреба  
1. Почистете и подсушете кожата добре 
2. Използвайте белия диск, упражнете се върху ръката или крака, преди да използвате върху 
лицето  
3. Издърпайте плътно кожата, за да помогнете на уреда да се плъзга плавно по кожата  
4. Преместете уреда по кожата с движение нагоре 
ЗАБЕЛЕЖКА: По време на процедура не правете повече от 2 преминавания върху една и 
съща зона  
5. След процедурата нанесете тонер и овлажнител 6. Измийте капачката и филтъра след всяка 
употреба 
7. Изчакайте 6-7 дни между отделните процедури.  

 


