BEAUTY HELPER – AJUTORUL FRUMUSEȚII

MANUAL DE UTILIZARE
Cu acțiunea sa profundă, BeautyHelper minimalizează în mod eficient chiar și cele mai încăpățânate
riduri și astfel ajută pielea să-și recapete elasticitatea și catifelarea.
Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare anexate și păstrați-le pentru
utilizare ulterioară.
CONȚINUTUL PACHETULUI
1x Stație pentru încărcare
1x cablu de încărcare USB
1x Cap cu lumini LED
1x Manual de utilizare
1x garanție de 1 an
SPECIFICAȚII TEHNICE
Nume: RF&EMS Beauty Helper
Model: 9902
Intrare: DC5V 500mA
Putere: max 10W
Timp încărcare: 2 ore

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE
1. Curățați bine pielea și aplicați o cremă sau un serum.
2. Porniți BeautyHelper și masați zona dorită a feței timo de cel mult 10 minute într-un singur loc.
3. Aparatul se va opri automat după 10 minute. Pentru a continua pe cealaltă parte a feței, porniți-o
din nou și continuați masajul.
4. După utilizare, curățați din nou pielea și curățați bine aparatul de crema sau serumul folosit.
ÎNCĂRCARE
Înainte de prima utilizare încărcați dispozitivul timp de 3 ore. Pentru încărcare, atașați cablul USB
la stația de încărcare și conectați-l la sursa de alimentare.
PORNIREA ȘI UTILIZAREA DISPOZITIVULUI
Apăsați butonul POWER pentru pornire. Când pornește aparatul, se aprinde automat lumina roșie la
nivelul 1.
Pentru a regla intensitatea, apăsați butonul POWER:
Apăsați o dată pentru nivelul 1 de intensitate
Apăsați de două ori pentru nivelul 2 de intensitate
Apăsați de trei ori pentru nivelul 3 de intensitate
Apăsați de patru ori pentru nivelul 4 de intensitate
Apăsați de cinci ori pentru nivelul 5 de intensitate
Apăsați de șase ori pentru oprirea dispozitivului.
Așezați ușor dispozitivul pe față și faceți mișcări circulare pe față de jos în sus. Dispozitivul se va
opri automat după 10 minute de utilizare.
Se recomandă utilizarea dispozitivului de 3 ori pe săptămână timp de 10 minute de fiecare dată. În
plus, vă recomandăm să utilizați un serum înainte de fototerapie pentru a menține pielea hidratată și
pentru utilizare mai plăcută.

LUMINA VERDE
-

lungimea de undă: 700nm (+-10 nm)
Lumina verde ajută la producerea melatoninei și face pielea mai albă.

LUMINA ROȘIE
-

lungimea de undă: 620 nm (+-10 nm)
Ajută la regenerarea colagenului și crește astfel elasticitatea pielii.

LUMINA LED ROZĂ
-

lungimea de undă: 700 nm (+-10 nm)
iluminarea pielii, potrivită pentru pielea mai închisă la culoare.

LUMINA INTERMITENTĂ ROZĂ
-

lungimea de undă: 700 nm (+-10 nm)

Crește absorbția produselor de îngrijire a pielii și face pielea mai albă și mai curată.

LUMINĂ LED GALBENĂ
-

lungimea de undă: 590 nm (+-10 nm)

Destinată utilizării pe ten mai deschis la culoare, pentru zonele cu pete colorate.

LUMINA ALBASTRĂ
-

lungimea de undă: 465 nm (+-10 nm)
Funcționează împotriva inflamației și calmează pielea. Acționează împotriva acneei, este potrivită
pentru tenul gras, predispus la acnee.

ATENȚIE!
-

Înainte de prima utilizare citiți cu atenție instrucțiunile de folosire și urmați-le cu stricețe.
Opriți produsul atunci când nu îl folosiți.
Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat.
Nu modificați sau dezasamblați părțile dispozitivului.
Verificați cablul în mod regulat pentru eventuale defecțiuni. Nu utilizați dispozitivul dacă
cablul este deteriorat.
Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.
Nu expuneți dispozitivul la suprafețe umede, apă, căldură sau foc.

