
Pokrywa

Wprowadzenie jonów ujemnych
Impuls EMS

Eksport jonów dodatnich
 

Czyszczenie ultradźwiękowe
Włącznik

1. Ultradźwiękowy środek czyszczący
2. Dokładne czyszczenie
3. Wprowadzenie do odżywienia
4. Masaż relaksacyjny (tryb EMS Pulse)

Specyfikacja produktu

MS7100 Cechy

Model
Nazwa
Pojemność baterii
Napięcie robocze
Moc znamionowa
Rozmiar produktu
Rozmar paczki
Waga netto



Wskazówki

Tryb czyszczenia ultradźwiękowego - PEELING
(Stosować ze środkiem do mycia twarzy / płynem 
do mycia twarzy)
1. Zwilż twarz ciepłą wodą i użyj środka do mycia 
twarzy / płynu do mycia twarzy, aby wytworzyć 
pianę.
2. Naciśnij długo przycisk, aby włączyć, domyślnie 
jest to tryb PEELING.
3. Trzymaj łopatę twarzą do wewnątrz, łopatą 
skierowaną w dół i blisko skóry. Powoli przesuwaj 
głowicę łopaty w kierunku przeciwnym do porów 
przez 3 minuty.

Czyszczenie

Tryb wprowadzania jonów ujemnych - ION - 
(używaj z esencją / emulsją / maskami)

1. Nałóż odpowiednią esencję / emulsję 
na twarz.
2. Wybierz tryb ION.
3. Trzymaj łopatę twarzą na zewnątrz, łopatą do 
góry i blisko skóry. Powoli przesuwaj głowicę 
łopaty zgodnie z kierunkiem porów, aby maso-
wać przez 
3 minuty.

Wprowadzenie do odżywienia

- Podczas korzystania z przyrządu, należy trzymać pasek 
czujnika jonów z boku; trzymaj łopatę w kontakcie ze skórą, 
aby zapewnić normalne działanie EMS i jonów.
- Kąt nachylenia łopaty powinien być ustawiony tak, jak 
pokazano na rysunku (około 45 stopni).
- Nie trzymaj łopaty łopaty w tym samym miejscu przez długi 
czas, wyjmij ją powoli.
- Jeśli na twarzy jest stan zapalny, używaj go do ustąpienia 
objawów.
- Zaleca się 2-3 razy w tygodniu. Nie używaj go kilka razy 
dziennie.
- Utrzymuj łopatę i narzędzie w czystości podczas pracy.

Przypomnienie

Nieodpowiednie dla następujących osób:

- Kobiety w ciąży lub menstruujące.
- Osoby z alergiami. Osoby z chorobami skóry, zapaleniem skóry, 
alergiami skórnymi i ciężkimi oparzeniami słonecznymi.
- Osoby z uszkodzeniami skóry, egzemą, obrzękiem itp.
- Ludzie wracający do zdrowia po operacji.
- Ludzie, którzy mieli operację plastyczną.

- Ludzie, którzy niedawno przeszli operacje związane z odmładza-
niem laserem, dermabrazją chemiczną lub gojeniem ran.
- Pacjenci z wrodzonymi wadami serca.
- Ludzie z zaburzeniami nerwu twarzowego.
- Ludzie, którzy piją alkohol, zażywają lekarstwa. Osoby przemęczo-
ne lub są złym stanie zdrowia.

Głębokie oczyszczanie
Tryb eksportu jonów dodatnich - ION + 
(używaj z tonerem / balsamem)
1. Nałóż odpowiedni tonik / balsam na twarz.
2. Naciśnij krótko przycisk, aby wybrać tryb 
ION +.
3. Trzymaj łopatę twarzą do wewnątrz, łopatą 
do góry i blisko skóry. Powoli przesuwaj 
łopatkę w kierunku przeciwnym do kierunku 
porów, aby głęboko oczyścić skórę przez 3 
minuty, a następnie spłucz twarz ciepłą wodą.

Głębokie oczyszczanie

Tryb EMS Pulse - EMS PULSE 
(stosować z kremem ujędrniającym)

1. Utrzymuj wilgotną twarz.
2. Wybierz tryb EMS PULSE.
3. Trzymaj łopatę twarzą na zewnątrz, łopatą 
do góry i blisko skóry. Przesuwaj głowicę 
łopaty powoli zgodnie z kierunkiem porów, 
aby uspokajająco masować przez 3 minuty.

Masaż wygładzający

- Nie czyścić przyrządu ostrymi lub żrącymi, 
lotnymi rozcieńczalnikami.
- Instrument można delikatnie przetrzeć 
wilgotną szmatką lub wacikiem.
- Nie płucz instrumentu bezpośrednio wodą.
- Jeśli instrument nie jest używany przez 
dłuższy czas (około 3 miesiące), należy go w 
pełni naładować i przechowywać, aby 
uniknąć uszkodzenia baterii z powodu braku 
prądu.

Czyszczenie i konserwacja


