Piękna i promienna cera bez zanieczyszczeń? Dzięki peelingowi kawitacyjnemu marki Beautifly to już nie

Peeling
kawitacyjny

tylko marzenie! Idealny dla posiadaczek deliktnej, wrażliwej czy naczynkowej cery, które nie mogą pozwolić
sobie na bardziej inwazyjne metody peelingujące. Urządzenie złuszcza i oczyszcza skórę pozostawiając
ją jaśniejszą, elastyczną i zdrową. Działa poprzez wykorzystanie zjawiska kawitacji, zmiany stanu cząsteczek
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cieczy, które eksplodują pod wpływem masażu ultradźwiękowego wybijając brud, uwalniając skórę od
zanieczyszczeń i rogowej warstwy naskórka.

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. Następnie należy zwilżyć twarz, za pomocą bawełnianego wacika. Podczas
wykonywanie zabiegu skóra cały czas musi pozostać wilgotna, dlatego czynność tę trzeba
powtarzać tak często, jak to konieczne.
Tryb: Złuszczanie naskórka za pomocą ultradźwięków (Ultradźwięki + Jonizacja+ ).
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Krok 1:
Krok 2:
Krok 3:
Krok 4:
Krok 5:

Mikroprądy EMS
Terapia światłem fotonowym
5 trybów pracy
Kawitacja
Jonoforeza
Ultradźwięki
Zasilanie akumulatorowe
Podstawka do ładowania w pionie

Tryb: Jonizacja ujemna- wprowadzenie substancji odżywczych ( Ultradźwięki + Jonizacja- ).
Krok 1:
Krok 2:
Krok 3:
Krok 4:

W zestawie:

Po oczyszczaniu skóry twarzy, nałóż na nią produkt pielęgnacyjny (krem, serum, ampułka, żel).
Włącz urządzenie i naciśnij Włącznik/ Wyłącznik jeden raz, aby uruchomić tryb Ultradźwięki + Jonizacja- .
Delikatnie przesuwaj szpatułką od dołu do góry, wzdłuż konturów twarzy pod kątem 45 stopni.
Urządzenie wyłączy się automatycznie po 5 minutach.

Tryb: EMS (Ultradźwięki + Prądy EMS).

• Kabel z podstawka do ładowania
• Zatyczka na łopatkę
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Przed rozpoczęciem zabiegu, oczyść i zwilż skórę twarzy.
Włącz urządzenie i uruchom tryb Ultradźwięki + Jonizacja+.
Delikatnie przesuwaj szpatułką od dołu do góry, wzdłuż konturów twarzy pod kątem 45 stopni.
Urządzenie wyłączy się automatycznie po 5 minutach.
Przemyj twarz wodą.
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Krok 1: Po pielęgnacji skóry twarzy, włącz urządzenie i naciśnij Włącznik/ Wyłącznik dwa razy,
aby uruchomić tryb Ultradźwięki + EMS/ słabe (do wyboru dwa poziomy pracy).
Krok 2: Aby poprawić elastyczność skóry przesuwaj szpatułką, wykonując ruchy od dołu do góry,
wzdłuż konturów twarzy pod kątem 45 stopni.
Krok 3: Urządzenie wyłączy się automatycznie po 5 minutach.
Krok 4: Po zakończeniu pracy urządzenia należy przetrzeć je bawełnianą wilgotną ściereczką.

