
MANUAL DE INSTRUCȚIUNI  
 
Avertizări  

1. Acest aparat nu este conceput pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități 
fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția 
cazului în care aceștia sunt 
supravegheați în timpul utilizării sau au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului, de la o 
persoană responsabilă cu siguranța acestora.  

2. Copiii necesită supraveghere, pentru a garanta că nu se joacă cu aparatul.  
3. Acest aparat este destinat exclusiv pentru uz interior.  
4. Mențineți aparatul uscat.  
5. În cazul deteriorării lamei de priză detașabile a adaptorului sau a cablului de alimentare, acestea 

trebuie înlocuite de către producător, de către agentul de service sau de către persoane cu 
calificare similară, pentru evitarea oricărui pericol.  

6. Folosiți numai adaptoarele și piesele furnizate în pachet.  
7. Deconectați întotdeauna de la priză, pe durata curățării.  

 
 
Selectarea unui disc  
Înainte de a utiliza un disc cu putere de exfoliere mai mare, începeți prin a-l testa pe mână sau la ceafă. 
Rolul discului este de a vă ajuta să exersați și să vă deprindeți cu aparatul, dar și acela de a testa reacția 
pielii dvs. la tratament.  
 
După ce ați exersat folosind discul alb, treceți la discul gri, care este cel mai delicat. Folosiți discul mic 
pentru față și zonele delicate și discul mare pentru corp.  
 
Disc mic 
Pentru față și zonele delicate  
 
Disc mare 
Pentru corp și suprafețe mai mari  
 
IMPORTANT: Discul alb este pentru testare. Utilizați discul gri pentru primul dvs. tratament.  
 

 
 
Selectarea unui disc  

 
 
Variante de discuri  
 
Disc alb 
Pentru piele extrem de sensibilă  
 
Disc gri 
Pentru piele foarte sensibilă  
 
Disc albastru  
Pentru piele sensibilă  
 
Disc verde 
Pentru piele normală spre nesensibilă  
 



Disc roșu 
Pentru piele normală spre foarte aspră  
 

 
 
Cum procedăm  
1. Curățați și uscați foarte bine pielea 
2. Folosind discul alb, exersați utilizarea aparatului pe braț sau pe picior, înainte de a trece la față  
3. Întindeți bine pielea, pentru a ajuta aparatul să gliseze mai bine peste piele  
4. Deplasați aparatul peste piele, într-o mișcare în sus 
NOTĂ: Nu efectuați mai mult de 2 treceri peste aceeași zonă, în cadrul aceluiași tratament  
5. După tratament, aplicați o loțiune tonică și un produs hidratant 6. Spălați capacul și filtrul după fiecare 
utilizare 
7. Faceți o pauză de 6-7 zile între tratamente.  

 


