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Bezbolesny przepis na piękno! Urządzenie Beautifly do mezoterapii bezigłowej to gwarantowana poprawa 
wyglądu skóry twarzy. Wzmocnienie jej elastyczności i nawilżenia poprzez wielofunkcyjność urządzenia. 
Mikromasaż ultradźwiękowy w połączeniu z terapią światła fotonowego głęboko wniknie w warstwy skóry 
doprowadzając w nią maksymalną ilość substancji aktywnych. Dzięki czemu cera będzie promienna, wolna 
od przebarwień i zanieczyszczeń. Światłoterapia indywidualnie wpłynie na konkretne problemy skórne, takie 
jak trądzik, zmarszczki mimiczne, czy spadek nawodnienia wewnątrzkomórkowego, przywracając skórze 
naturalny zdrowy i młodszy wygląd. 

• Okulary ochronne
• Ekran LCD
• Inteligentny timer 15 min
• Ultradźwięki
• Jonoforeza
• Termoterapia
• Masaż wibracyjny
• 5 trybów pracy
• Zasilanie akumulatorowe

• Okulary ochronne
• Zasilacz
• Pokrowiec

W zestawie:

Mezoterapia bezigłowa
 

Mezoterapia
bezigłowa
BF—618

Przed przystąpieniem do wykonywania zabiegu należy zrobić demakijaż twarzy i dokładnie 
ją oczyścić z resztek makijażu. Rekomendujemy w tym celu użycie szczoteczki sonicznej 
Beautifly. Tylko właściwie przygotowana skóra jest w stanie przyjąć składniki odżywcze
z preparatów kosmetycznych.

Skórę oczyszczamy i tonizujemy w celu przywrócenia odpowiedniego pH.

Nakładamy żel do ultradźwięków dostosowany do potrzeb naszej skóry.

Ustawiamy opcję Sonic plus opcję Ion-. Dodatkowo można wybrać opcję terapii 
światłem (jeśli wybieramy opcję światła fotonowego należy użyć okulary ochronne).

Poziom intensywności terapii dobieramy indywidualnie do potrzeb i odczuć. Terapia 
powinien być przyjemny, nie bolesny. 

Masujemy głowicą twarz powolnymi kolistymi ruchami, nie przytrzymując głowicy
w jednym miejscu.

Czas terapii dobieramy odpowiednio do oczekiwanego efektu. Dla uzyskania 
najlepszych rezultatów zaleca się, aby każdy etap działania urządzenia przeprowadzić 
do końca. Pozwoli to krok po kroku na prawidłowy przebieg terapii oraz wpłynąć 
pozytywnie na efekt końcowy. Po zakończonej terapii, skórę należy osuszyć 
i nałożyć kosmetyk końcowy (np. serum, krem).

Wspomoż e to utrzymać dużo lepsze efekty po terapii, a substancje aktywne zawarte 
w kosmetyku będą mogły bez przeszkód się wchłonąć. 
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Sposób użycia:


