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Potrójne działanie mezoterapii bezigłowej polegające na oczyszczaniu, złuszczaniu i nawilżaniu. Opiera się 
na 3-stopniowym działaniu łączącym terapię światła fotonowego, termoterapię i jonoforezę z masażem 
wibracyjnym 4w1. Światło czerwone oraz podgrzanie komórek skóry otwiera rozszerzone pory, masaż 
wibracyjny w połączeniu ze środkami pielęgnacyjnymi dogłębne oczyszcza skórę, jonizacja ułatwia 
wprowadzanie składników aktywnych w głąb skóry, a zastosowanie fototerapii stymuluje i rewitalizuje 
komórki skóry, przyspiesza metabolizm i zwiększa jej ujędrnienie.

• Terapia światłem fotonowym
• Lusterko
• 6 lamp LED
• Termoterapia
• Masaż wibracyjny
• Ultradźwięki
• Jonoforeza
• Podstawka
• Zasilanie 4x AAA

• Podstawka
• Pokrowiec  

W zestawie:
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Demakijaż

1. Nałóż bawełnieny wacik na metalową głowicę masującą  
i zabezpiecz go nakładką ochronną. 

3. Uruchom urządzenie, wybierając tryb ,,Głębokie Oczyszczanie”.

2. Nałóż płyn do demakijażu na wacik i skórę twarzy.  

4. Delikatnie masuj skórę twarzy przez 3 do 5 minut, aby zmyć 
makijaż. 

5. Aby przerwać kurację, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 
sekundy.  Zdejmij wacik i wyczyść urządzenie. Następnie, przemyj 
twarz  wodą lub płynem micelarnym.
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Wielofunkcyjna 
pielęgnacja skóry

1. Nałóż krem pielęgnujący na 
starannie wytartą skórę twarzy oraz 
na metalową głowicę masującą.

To kombinacja trybów 1, 2, i 3. Idealny sposób 
na szybką, poranną pielęgnację skóry przed 
wyjściem do pracy.

2. Wybierz tryb ,,Wielofunkcyjna 
Pielęgnacja Skóry”.

3. Delikatnie masuj skórę twarzy przez 3 
do 5 minut, aby wprowadzić 
składniki aktywne w głąb skóry.

4. Aby przerwać kurację, naciśnij i 
przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy. 
Wyczyść urządzenie, a następnie nałóż 
nakładkę ochronną.

Peeling twarzy

1. Nałóż bawełnieny wacik na metalową głowicę 
masującą i zabezpiecz go nakładką ochronną. 
Następnie nałóż peeling na zwilżoną skórę twarzy 
oraz na metalową głowicę masującą. 

2. Uruchom urządzenie,  wybierając tryb 
,,Głębokie Oczyszczanie”.

3. Delikatnie masuj skórę twarzy, zmiękczając 
sebum.

4. Aby przerwać kurację, naciśnij i przytrzymaj 
przycisk przez 2 sekundy.  Zdejmij wacik 
i wyczyść urządzenie. Następnie, przemyj 
twarz wodą lub płynem micelarnym

Kuracja
przeciwtrądzikowa

1. Na starannie wymytą cerę oraz 
metalową głowicę masującą, nałóż 
odpowiedni preparat pielęgnujący do skóry 
trądzikowej np. krem lub serum.

2. Wybierz tryb ,,Kuracja Przeciwtrądzikowa”.

3. Delikatnie masuj skórę twarzy
przez 1-2 min.

5. Aby przerwać kurację, naciśnij 
i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy. 
Wyczyść urządzenie. 

4. Po kuracji światłem niebieskim, zaleca 
się kurację światłem zielonym, w celu 
przywrócenia prawidłowej równowagi  
wydzielania sebum (3-5min.).
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Skóra fotowrażliwaWybielanie skóry
(lotionem wybielającym)

1. Nałóż bawełniany wacik na metalową 
głowicę masującą i  zabezpiecz go 
nakładką ochronną.  

2. Nałóż lotion o działaniu wybielającym 
na wacik i skórę twarzy.

3. Wybierz tryb ,,Wybielanie Skóry”.

4. Delikatnie masuj skórę twarzy przez 
3 do 5 minut, aby wprowadzić  składniki 
aktywne w głąb skóry.

5. Aby przerwać kurację, naciśnij 
i przytrzymaj przycisk przez 2  sekundy. 
Zdejmij wacik i wyczyść urządzenie. 
Następnie, wyczyść  nakładkę ochronną. 

Wybielanie skóry
(kremem wybielającym)

1. Nałóż krem wybielający na starannie 
wytartą skórę twarzy oraz  na 
metalową głowicę masującą. 

2. Wybierz tryb ,,Wybielanie Skóry”.

3. Delikatnie masuj skórę twarzy przez 
3 do 5 minut, aby wprowadzić 
krem wgłąb skóry. 

4. Aby przerwać kurację, naciśnij 
i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy. 
Wyczyść urządzenie, a następnie nałóż 
nakładkę ochronną.

1. Nałóż krem pielęgnujący na starannie 
wytartą skórę twarzy oraz na 
metalową głowicę masującą.

2. Wybierz tryb ,,Skóra Fotowrażliwa”.

3. Delikatnie masuj skórę twarzy przez 
3 do 5 minut, aby wprowadzić 
składniki aktywne w głąb skóry. 

4. Aby przerwać kurację, naciśnij
i przytrzymaj przycisk przez 2  sekundy. 
Wyczyść urządzenie, a następnie nałóż 
nakładkę ochronną.  


