
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
 
Προειδοποιήσεις  

1. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες 
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν 
έχει εξασφαλιστεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο 
για την ασφάλειά τους.  

2. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι δεν θα παίζουν με τη 
συσκευή.  

3. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.  
4. Διατηρήστε τη συσκευή στεγνή.  
5. Εάν το αποσπώμενο βύσμα του προσαρμογέα ή του καλωδίου τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, 

πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον επίσημο τεχνικό αντιπρόσωπο ή άλλα 
εξουσιοδοτημένα άτομα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.  

6. Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρμογείς ή εξαρτήματα που παρέχονται στη συσκευασία.  
7. Πάντα αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος κατά τη διαδικασία καθαρισμού.  

 
 
Επιλογή δίσκου  
Ξεκινήστε τη θεραπεία στο χέρι ή πίσω από το λαιμό πριν χρησιμοποιήσετε έναν δίσκο υψηλότερου 
βαθμού απολέπισης. Αυτός ο δίσκος σχεδιάστηκε για να σας βοηθήσει να εξασκηθείτε και να νιώσετε 
άνετα με τη συσκευή, καθώς και για να διαπιστώσετε πώς αντιδρά το δέρμα σας.  
 
Αφού εξασκηθείτε με τον λευκό δίσκο, προχωρήστε στον γκρίζο δίσκο, ο οποίος είναι ο πιο απαλός. 
Χρησιμοποιήστε τον μικρό δίσκο για το πρόσωπο και τις ευαίσθητες περιοχές και τον μεγάλο δίσκο για το 
σώμα.  
 
Μικρός δίσκος 
Για το πρόσωπο και τις ευαίσθητες περιοχές  
 
Μεγάλος δίσκος 
Για χρήση στο σώμα και σε μεγαλύτερες επιφάνειες  
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο λευκός δίσκος είναι για εξάσκηση. Χρησιμοποιήστε τον γκρίζο δίσκο για την πρώτη σας 
θεραπεία.  
 

 
 
Επιλογή δίσκου  

 
 
Επιλογές δίσκων  
 
Λευκός δίσκος 
Για εξαιρετικά ευαίσθητο δέρμα  
 
Γκρίζος δίσκος 
Για πολύ ευαίσθητο δέρμα  
 
Μπλε δίσκος  
Για ευαίσθητο δέρμα  
 



Πράσινος δίσκος 
Για κανονικό δέρμα έως δέρμα χωρίς ευαισθησία  
 
Κόκκινος δίσκος 
Για κανονικό έως πολύ τραχύ δέρμα  
 

 
 
Τρόπος χρήσης  
1. Καθαρίστε και στεγνώστε καλά το δέρμα 
2. Χρησιμοποιώντας τον λευκό δίσκο, εξασκηθείτε στο χέρι ή στο πόδι πριν χρησιμοποιήσετε στο 
πρόσωπο  
3. Τεντώστε το δέρμα καλά για να βοηθήσετε τη συσκευή να ολισθήσει ομαλά πάνω στο δέρμα  
4. Περάστε τη συσκευή σε όλη την επιφάνεια του δέρματος με κίνηση προς τα πάνω 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην κάνετε πάνω από 2 περάσματα στην ίδια περιοχή κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας  
5. Μετά την θεραπεία εφαρμόστε τονωτική λοσιόν και ενυδατική κρέμα 6. Πλύνετε το καπάκι και το φίλτρο 
μετά από κάθε χρήση 
7. Αφήστε να περάσει διάστημα 6-7 ημερών ανάμεσα στις θεραπείες.  

 


