ANTI CELLULITE MASSAGER

MANUAL DE UTILIZARE
Aparatul de masaj pentru corp este inovativ și eficient, reduce celulita, accelerează circulația,
elimină surplusul de lichide și de toxine. Pielea dvs. va fi doar în câteva zile de utilizare mai
netedă și mai plină, depunerile de grăsime vor dispărea treptat.
Înainte de prima utilizare citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare atașate și păstrați-le pentru
o consultare ulterioară.

PACHETUL CONȚINE
1 × aparat de masaj
1 × adaptor AC
2 × capete de masaj
1 × un an garanție
1 × instrucțiuni de utilizare

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

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
1. Fixați unul dintre capete pe aparat.
2. Introduceți adaptorul AC în interfața AC și apoi în priză. Asigurați-vă că aparatul este
deconectat (OFF)!
3. Aparatul are un mâner flexibil pentru a putea fi manevrat ușor.
4. Acum puteți să porniți aparatul de masaj și să comutați de la OFF la LOW iar după ce
corpul se va obișnui, comutați de la LOW la HIGH.
5. Masați fiecare zonă a corpului doar timp de 5 minute, astfel veți masa întregul corp în
30 de minute.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A APARATULUI DE MASAJ ÎN FUNCȚIE DE ZONA
ÎN CARE ESTE UTILIZAT
Prin mișcări rotative puteți să masați fesele, coapsele sau alte zone ale corpului. Pentru
rezultate mai frumoase, utilizați un ulei pentru slăbit sau alte produse pentru îngrijirea
pielii. Îl puteți folosi și pentru un masaj de relaxare sau pentru încălzirea mușchilor.
Masați fiecare zonă a corpului câte 5 minute. În timp ce masați, evitați unele zone ale
feței, zona inimii sau oasele.
MASAJUL FEȚEI
Pentru masarea obrazului folosiți capătul cu sfere. Masați ușor mușchii feței prin mișcări
rotative.
MASAJUL ABDOMENULUI (ZONA TALIEI)
Când masați zona abdomenului vă recomandăm să vă culcați, să îndoiți genunchii, să
strângeți burta, să rețineți respirația și să masați cu o putere mai mare decât pe față.
MASAJUL PICIOARELOR
Pentru masarea picioarelor așezați-vă și începeți să masați zona gleznelor și continuați
spre partea interioară a coapsei. Îndreptați piciorul și masați zona genunchiului, apoi
partea exterioară a coapsei.

MASAJUL FESELOR
Masați începând cu partea exterioară a coapsei spre partea interioară a feselor. Masați fiecare
zonă timp de cel puțin 3 minute.

AVANTAJE
Masajul profund sporește fluxul sângelui, elimină toxinele și reduce lichidul în exces din
zonele care sunt predispuse la celulită, în același timp tonifică frumos, regenerează și face
pielea mai fermă.

AVERTIZARE!
-

Nu expuneți produsul la apă sau la foc.
Produsul nu este impermeabil!
Nu lăsați la îndemâna copiilor.
Dacă observați că produsul are vreun defect, nu-l folosiți.
Păstrați produsul în cutia atașată într-un loc sigur și inaccesibil copiilor.
Nu scuturați produsul pentru a evita deteriorarea.
Când capătul de masaj este fixat pe aparat, nu-l rotiți cu mâna.

Regulamentul privind gestionarea deșeurilor

Simbolul unei pubele de gunoi tăiate de pe produs sau pe ambalajul acestuia indică
faptul că acest produs nu este considerat gunoi menajer în întreaga UE. Dacă veți
arunca produsul conform regulamentelor veți preîntâmpina posibilele urmări negative
asupra mediului sau a sănătății omului, din cauza mânuirii necorespunzătoare a
produsului. Reciclarea materialelor contribuie la ocrotirea mediului și a surselor
naturale. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs luați legătura cu
organele competente, cu cel mai apropiat centru de gestionare a deșeurilor sau cu
magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Declarația producătorului privind corespunderea produsului cu cerințele directivelor
CE valide.

