ANTI CELLULITE MASSAGER

UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Inovativen in učinkovit masažer za telo, ki odpravlja celulit, pospešuje cirkulacijo, izloča
odvečno tekočino in sprosti toksine. Vaša koža bo že po nekaj dneh uporabe bolj gladka in
polna, maščobne obloge pa bodo postopoma izginjale.
Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen
bodoče uporabe.

PAKET VSEBUJE
1 × masažer
1 × AC adapter
2 × nastavek
1 × letna garancija
1 × navodila za uporabo

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

NAVODILA ZA UPORABO
1. Povežite glavo masažerja z enim nastavkom.
2. Vstavite AC adapter v AC vmesnik in nato v vtičnico. Bodite pozorni, da je masažer
izklopljen (OFF)!
3. Na glavi masažerja se nahaja pas kamor vstavite roko.
4. Zdaj lahko vklopite masažer in prestavite iz OFF na LOW in ko se telo privadi lahko
nastavite iz LOW na HIGH.
5. Vsak del telsa lahko masirate le 5 minut, za masažo celega telesa boste potrebovali 30
minut.

NAVODILA ZA UPORABO MASAŽERJA PO DELIH TELESA
S krožnimi gibi lahko masirate zadnjico, stegna ali druge dele telesa. Za še večjo
učinkovitost lahko uporabljate olje za hujšanje ali druge izdelke za nego kože. Uporabljate
ga lahko tudi za sproščujočo masažo ali ogrevanje mišic.
Vsak del telesa masirajte 5 minut. Med masiranjem se izogibajte nekaterim delom obraza,
srcu in kostem.
MASAŽA OBRAŽA
Za masažo obraza uporabite nastavek s kroglicami. Rahlo masirajte mišične predele
obraza v krožnih gibih.
MASAŽA ABDOMNA (PASU)
Ko masirate predel abdomna je najbolje, da se uležete, pokrčite kolena, zravnate trebuh in
zadržite dih ter masirate z močnejšo silo kot na obrazu.
MASAŽA NOG
Za masažo nog se usedite ter pričnite z masažo pri gležnju in pojdite vse do notranje strani
stegen. Nato zravnajte nogo in zmasirajte v kolenskem predelu. Na koncu zmasirajte še
zunanji del stegen.

MASAŽA ZADNJICE
Masirajte iz zunanje strani stegnja proti notranjemu delu zadnjice. Vsako stran masirajte
vsaj 3 minute.

PREDNOSTI
Globinska masaža poveča pretok krvi, odstrani toksine in zmanjša odvečno tekočino na
območjih, ki so nagnjeni k celulitu, hkrati pa lepo tonira, obnavlja in krepi vašo kožo.

OPOZORILO!
-

Izdelka ne izpostavljajte vodi ali ognju.
Izdelek ni vodoodporen!
Izdelka ne izpostavljajte otrokom.
Če na izdelku opazite napake, ga ne uporabljajte.
Izdelek shranjujte v priloženi škatli na varnem mestu stran od dosega otrok.
Izdelka ne stresajte! S tem se izognete poškodbam, ki bi se lahko zgodile.
Ko je nastavek pričvrščen na glavo masažerja, nastavka ne vrtite z roko.

