
Dysza ssąca

Silikonowa nasadka
Gąbka zapobiegająca 
zatykaniu

Klawisz dotykowy

Wskaźnik poziomu

Port do ładowania

MS7000 Cechy

1. Dysza ssąca do pryszczów Inface
2. Specjalny relaksujący tryb ssania
3. Nie tylko wysysa zaskórniki, ale także 
uczą jak zaciskać pory skóry

Specyfikacja produktu

Model 
Rozmiar
Waga netto
Pojemność baterii
Napięcie ładowania
Prąd ładowania
Długość ładowania
Prąd czuwania
Temperatura pracy
Materiał
Moc ssania



Działanie

1. Przyrząd ma do wyboru dwa tryby. Tryb 1 (świeci się 
niebieskie światło) to tryb ciągłego zasysania; tryb 2 
(świeci się pomarańczowe światło) to tryb zwalniania 
ssania.
2. W stanie wyłączenia, kliknij dwukrotnie klawisz doty-
kowy, aby włączyć przyrząd.
3. W stanie włączonym, naciśnij i przytrzymaj klawisz 
dotykowy, aby przełączyć tryb na tryb 2 zwalniania przez 
odsysanie.
4. W stanie włączenia naciśnij krótko przycisk dotykowy, 
aby przełączyć siłę ssania (NISKA / ŚREDNIA / 
WYSOKA).
5. W stanie włączenia, kliknij dwukrotnie klawisz dotyko-
wy, aby wyłączyć przyrząd.

Sposób użycia

Wskazówki Przed użyciem

- Tryb 1, niebieskie światło włączone (tryb ciągłego 
ssania): Ten tryb ma dużą siłę ssania, odpowiedni dla 
typów skóry z grubszymi skórkami i dużymi porami, które 
mogą silnie wchłaniać głębokie zaskórniki skóry.
- Tryb 2, pomarańczowe światło włączone (tryb zwalnia-
nia zasysania):
W tym trybie urządzenie zasysa i wypuszcza, co jest 
wygodne i mniej bolesne, odpowiednie dla typów skóry 
o cienkich łuskach i wrażliwej skórze.
- Wybierz odpowiedni tryb pielęgnacji skóry.

1. Po umyciu twarzy 
rozgrzanym ręcznikiem 
przez 3-5 minut rozluź-
nij pory.
2. Dla uzyskania 
lepszego efektu zaleca się zwilżenie wacika tonikiem 
na zaskórniki, następnie nałożyć wacik na nos i zdjąć 
po 8-10 minutach.

Po pierwsze, rozpuść

1. W razie potrzeby 
wybierz tryb ciągłego 
ssania lub tryb zwalniania 
ssania, sprawdź siłę 
ssania na dłoni, a następ-
nie wybierz odpowiedni 
poziom.
2. Zassaj skórę przyrządem, a następnie przesuń ją prawi-
dłowo, nie pozostań w tym samym miejscu dłużej niż 2 
sekundy.
3. Po oczyszczeniu zaskórników wyczyść dyszę ssącą 
wilgotnymi chusteczkami lub wodą.

Po drugie, ssij

1. W celu uzyskania 
lepszych rezultatów 
zaleca się zwilżenie 
wacika esencją minimali-
zującą pory, następnie 
nałożyć wacik na nos i 
zdjąć po 8019 minutach.
2. Jeśli jest nadmiar serum, wklepuj w twarz, aż się 
wchłonie.

Po trzecie, kurcz się

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed 
użyciem i dokładne jej przechowywanie. Produkt jest przedmiotem 
osobistym i wielu użytkowników nie jest zachęcanych.

 - Nie używaj tego produktu w środowisku o wysokiej temperaturze.
 Jeśli produkt jest zdeformowany lub uszkodzony, przestań go używać, 
aby uniknąć wypadków.
- Ten produkt nie powinien być stosowany do gałek ocznych, powiek, 
małżowin usznych, szyi, żył, w przeciwnym razie może spowodować 
uszkodzenie skóry.
- Nie stosować preparatu na skórę poddaną zabiegom kosmetycznym, 
w tym chirurgii plastycznej i korekcji nosa; nie stosować preparatu na 
zranioną i bliznowatą skórę.
- Wysuszyć wodę lub inny płyn na rękach przed użyciem, aby zapobiec 
przedostaniu się wody lub innych płynów do przyrządu i uszkodzeniu 
przyrządu.
- Jeśli skóra i ciało odczuwają ból lub nietypowe objawy, należy 
natychmiast przerwać stosowanie.
- Czyść i utrzymuj produkt w stanie wyłączonym.
-Dzieci nie mogą używać produktu, przechowuj go poza zasięgiem 
dzieci.
- Nie używaj produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych (alkohol, 
benzyna, zmywacz do paznokci, spray itp.).
- Produkt nie jest wodoodporny, prosimy nie trzymać go w łazience ani 
innych mokrych miejscach. Nie zanurzaj go w wodzie ani nie płucz 
bezpośrednio pod kranem.
- Nie zaleca się stosowania preparatu alergikom, osobom z chorobami 
skóry, zapaleniami skóry, alergiami skórnymi i ciężkimi oparzeniami 
słonecznymi, osobom z uszkodzeniami skóry, egzemą, obrzękiem itp.


