
NÁVOD  
 
Varování  

1. Tento spotřebič není určen osobám, včetně dětí, se sníženými fyzickými, smyslovými či 
duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, 
pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o použití spotřebiče osobou odpovědnou za 
jejich bezpečnost.  

2. Dohlédněte, aby si s přístrojem nehrály děti.  
3. Přístroj není určen k venkovnímu použití.  
4. Udržujte přístroj v suchu.  
5. Je-li odnímatelná zástrčka adaptéru nebo napájecí kabel poškozen, je nutno jej nechat vyměnit u 

výrobce, v jeho servisním středisku nebo osobami s příslušnou kvalifikací, aby se zabránilo 
vzniku nebezpečí.  

6. Používejte pouze adaptéry nebo díly uvedené na obalu.  
7. Při čištění přístroj vždy odpojte od přívodu energie.  

 
 
Jaký vybrat disk  
Před přechodem na disk se silnější exfoliací začněte s ošetřením na rukách nebo za krkem. Tento disk 
byl vyvinut k tomu, aby vám pomohl si přístroj vyzkoušet a naučit se s ním pracovat a zároveň zjistit, jak 
na něj reaguje vaše pokožka.  
 
Až si přístroj vyzkoušíte s bílým diskem, přejděte na šedý, který je nejjemnější. Malý disk použijte na tvář 
a delikátní oblasti a velký disk na zbytek těla.  
 
Malý disk 
Na tvář a delikátní oblasti  
 
Velký disk 
Na tělo a větší plochy  
 
DŮLEŽITÉ: Bílý disk slouží k seznámení se s přístrojem. Na první ošetření použijte šedý disk.  
 

 
 
Jaký vybrat disk  

 
 
Varianty disků  
 
Bílý disk 
Pro extrémně citlivou pokožku  
 
Šedý disk 
Pro velmi citlivou pokožku  
 
Modrý disk  
Pro citlivou pokožku  
 
Zelený disk 
Pro normální až málo citlivou pokožku  
 



Červený disk 
Pro normální až velmi hrubou pokožku  
 

 
 
Návod k použití  
1. Pokožku důkladně očistěte a osušte 
2. Vyzkoušejte si přístroj s použitím bílého disku na ruce nebo noze, než jej použijete na tváři  
3. Pokožku napněte, aby po ní mohl přístroj dobře klouzat  
4. Posouvejte přístroj po pokožce směrem nahoru 
POZNÁMKA: Během jednoho ošetření nepřejíždějte stejnou oblast více než dvakrát  
5. Po ošetření použijte tónovací a hydratační přípravek 6. Po každém použití omyjte víčko a filtr 
7. Mezi jednotlivými ošetřeními počkejte 6–7 dnů  

 


