MASÁŽNÍ STROJEK NA CELULITIDU

UŽIVATELSKÝ MANUÁL
Inovativní a efektivní tělový masér, který eliminuje celulitidu, urychluje oběh, vylučuje
přebytečnou tekutinu a uvolňuje toxiny. Vaše pokožka bude po několika dnech používání hladší
a plnější a tukové usazeniny postupně zmizí.
Před prvním použitím si pečlivě přečtěte přiložený návod k použití a uložte jej pro budoucí
použití.
OBSAH BALENÍ
1 × masžní strojek
1 × AC adaptér
2 × nástavec
1 × roční záruka
1 × návod k použití

SPECIFIKACE
Model: MA-020
Výkon: 4.5-9w2
Input: 110-240v/50/60Hz
Output: DC 12V 1000mA

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Hlavu nástavce připevněte na strojek .
2. Zasuňte AC adaptér do AC rozdvojky a pak do zásuvky. Buďte pozrní jestli je
strojek vypnutý (OFF)!
3.

Na hlavě strojku se nachází pás pod který vsunete ruku.

4. Nyní můžete strojek zapnout z polohy OFF na LOW a postupně jej můžete nastavit
z LOW na HIGH.
5. Jednotlivé části těla můžete masírovat po dobu maximálně 5 minut, pro masáž
celého těla budete potřebovat 30 minut.

NÁVOD K POUŽITÍ PRO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI TĚLA
Hýždě, zadek a nohy masírujte krouživými pohyby. Pro větší
Účinek můžete použít tělový olej nebo jiné přípravky pro péči o pokožku. Můžete jej
používat i pro uvolnění svalů a jejich relax.
Každou část těla masírujte 5 minut. Počas masáže se vyhýbejte částem na tváři, oblasti
srdce a kloubů.
MASÁŽ OBLIČEJE
Pro masáž obličeje použijte nástavec s kuličkami. Svalové části tváře masírujte
pomalu, krouživými pohyby.
MASÁŽ BŘICHA (PASU)
U masáže břicha je nejlepší pozice v leže se skrčenými koleny, napnete břicho a začnete
masírovat větší intenzitou než v případě obličeje.
MASÁŽ NOHOU
U masáže nohou si sedněte. Masáž začněte u kotníků a pomalu se přesouvejte směrem k
vnitřní straně stehen. se usedite ter pričnite z masažo pri gležnju in pojdite vse do notranje
strani stegen. Potom zrovnejte nohy a masírujte se kolem kolen. Na konci zmasírujte i
vnější strany stehen.

MASÁŽ ZADEČKU
Masírujte z vnější strany ve směru k vnitřní části hýždí. Každou stranu masírujte
alespoň 3 minuty.

VÝHODY
Hloubková masáž povzbudí krevní oběh, odstraní toxiny a zredukuje přítomnost
tekutiny v místech kde se vytváří celulitida. Obnoví a osvěží vaši pokožku.

UPOZORNĚNÍ!
-

Výrobek nevystavujte ohni ani vodě.
Výrobek není vodotěsný!
Uchovávejte mimo dosah dětí.
V případě, že na výrobku zpozorujete závadu, nepoužívejte ho.
Výrobek uschovávejte v originálním balení mimo dosahu dětí.
S výrobkem netřeste! Tímto se vyhnete možným zraněním.
Nástavec neotáčejte rukou když se nachází na hlavě přístroje.

