Multifunctional
beauty device
B—Flash

Zmęczona i ziemista cera. Pierwsze oznaki starzenia, drobne zmarszczki, nerówny koloryt. Jeśli i Ciebie dotyczą te
problemy - postaw na B-Flash! To małe urządzenie jest bezinwazyjną alternatywą klasycznego liftingu, które ujędrni cerę,
poprawi owal twarzy oraz wprowadzi substancje aktywne głęboko w struktury skóry optymalnie ją nawilżając. Zrelaksuj
swoją skórę poddając ją mikromasażowi ultradźwiękowemu. Pobudzi to krążenie oraz metabolizm wewnątrzkomórkowy.
Mikroprądy EMS stymulują mięśnie do regeneracji, spłycając zmarszczki, napinając oraz ujędrniając skórę.
Zanim jednak włączona zostanie funkcja odmładzania, trzeba dogłębnie oczyścić cerę w tym celu B-Flash ma dołączone
do zestawu płatki kosmetyczne, które usuną pozostałości po makijażu oraz innych zabrudzeniach dnia codziennego.
Lifting bez pomocy skalpela? B-Flash i masz! Małe urządzenie wielki efekt!

Sposób użycia:
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.
Tryb: Clean - Głębokie oczyszczenie/ demakijaż

•
•
•
•
•

Krok 1: Zamocuj bawełniany płatek na urządzeniu i nałóż na niego płyn lub olejek do demakijażu.
Krok 2: Włącz urządzenie naciskając przycisk on/off by wybrać tryb Clean. Urządzenie zacznie emitować
zielone światło LED i ultradźwięki.
Krok 3: Umieść urządzenie równolegle na policzku, wykonuj koliste ruchy od zewnątrz do środka twarzy,
z dołu do góry, oczyszczając całą twarz (powtórz trzy razy).

Mikroprądy EMS
Terapia światłem fotonowym
Jonoforeza
Ultradźwięki
Zasilanie akumulatorowe

Tryb: Ion- - Import jonów
Krok 1: Naciśnij przycisk on/off, by wybrać tryb Ion-.
Krok 2: Urządzenie zacznie emitować negatywne jony i czerwone światło LED.
Krok 3: Nałóż toner równomiernie na całą twarz i umieść urządzenie równolegle na policzku, delikatnie masuj
twarz kolistymi ruchami od środka na zewnątrz. Efekty: Import niezbędnych składników aktywnych
poprzez światło LED do otwartych porów. W ten sposób przyspiesza się wchłanianie składników
aktywnych i rozjaśnia się cera.

W zestawie:
•
•
•
•
•

Urządzenie z podstawką
Kabel USB
30 płatków kosmetycznych
Nakładka
Zatyczka

Tryb: EMS - lifting
Krok 1: Naciśnij przycisk on/off, by wybrać tryb EMS.
Krok 2: Urządzenie zacznie emitować niebieskie światło LED.
Krok 3: Nałóż serum równomiernie na całą twarz. Przesuwaj urządzenie od środka na zewnątrz,
przemieszczając się od dołu twarzy do góry. Efekty: Uniesiona i napięta skóra, redukcja
zmarszczek.
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