NÁVOD K OBSLUZE
Galvanická žehlička pleti s fotonovou terapií
limitovaná edice Beautyrelax leioung GOLD

3 světla fotonové terapie

BR-1030
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Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním
použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou
pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených
pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se
vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.
Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na
emailové adrese: mh@santadria.cz
Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ
• Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze,
prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou
pozdější potřebu.
• Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj
nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
• Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s
rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je
třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
• Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do
provozu.
• Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
• Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a
kontaktujte servisní oddělení prodejce.
• Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén,
atd.).
• Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
• Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
• Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím
vyčkejte alespoň 3 hodiny.
• Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice
neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
• Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
• Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
• Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
• Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
• Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny
v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením
bezpečnostních upozornění.
• Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor
odpovědnost.
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KONTRAINDIKACE
Přístroj nesmí v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rakovina, epilepsie, virové onemocnění
Při stavu vysokých horeček
Vážné onemocnění ledvin nebo jater
Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
Kovové implantáty v těle
Cévní poruchy nebo arteoskleróza
Těhotenství
Menstruace
Aknitická keratóza, basaliomy, melanomy, spinaliom, atopický ekzém, kontaktní ekzém,
solární dermatitida, lupénka
Osoby užívající léky proti srážlivosti krve
Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci
s lékařem
Přístrojem se nikdy nepohybujte na očních víčkách, oblasti spánků nebo v oblasti štítné žlázy

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE
Galvanická žehlička s fotonovou terapií je moderní kosmetický přístroj, který kombinuje hned několik
technologií ošetření. Vaše pleť bude hýčkaná galvanickým proudem, červeným, zeleným a modrým
světlem fotonové terapie. Dopřejte si krásný, přirozený a mladistvý vzhled! Efektivní a účinná
profesionální péče jako ze salonu!
Kosmetický přístroj beautyrelax
leioung GOLD nabízí dvě
technologie ošetření pleti:
galvanický proud a fotonovou
terapii. Každá má specifické
vlastnosti a účinky. Galvanický
proud, který generuje aplikátor
z ušlechtilé nerezové oceli,
urychluje metabolismus ve
všech vrstvách kůže a celkovou
detoxikaci podkožní tkáně.
Červené
fotonové
světlo
přirozeným
způsobem
podporuje tvorbu kolagenu.
Zelené fotonové světlo působí
mimo
jiné
protizánětlivě.
Modré
světlo
má
antibakteriální účinky. Pozitivní vliv pro hubení bakterií, které přispívají ke vzniku aknózní pleti.
Používání přístroje je naprosto bezpečné a bezbolestné. Díky snadnému ovládání zvládnete jeho
obsluhu v pohodlí domova. K dispozici budete mít celkem 4 aplikátory (jeden na galvanický proud a
tři na fotonovou terapii). Možnost nastavení režimu galvanického proudu - čištění, obnova, lifting. Na
výběr jsou 3 úrovně intenzity - nízká, střední, vysoká. Ošetření je vhodné pro všechny typy pleti!
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SPECIFIKACE
•
•
•
•
•
•
•

Tři režimy galvanického proudu - čištění, obnova, lifting.
Nastavení 3 úrovní výkonu galvanického proudu: nízký, střední, vysoký.
Aplikátor z ušlechtilé nerezové oceli.
Používání je naprosto bezpečné a bezbolestné.
Šetrný k pokožce.
Vhodný pro všechny typy pleti.
Kompaktní, malý a lehký.

OBSAH BALENÍ
•
•
•
•

Kosmetický přístroj Beautyrelax leioung GOLD BR-1030.
4 aplikační hlavice (3x fotonová terapie, 1x galvanický proud).
Napájecí USB kabel.
Návod k obsluze.

TECHNICKÉ PARAMETRY
•
•
•
•
•
•
•
•

Napětí: +7 V ~ +12 V -7 V ~ -12V.
Vlnová délka červeného světla: 625nm.
Vlnová délka zeleného světla: 525nm.
Vlnová délka modrého světla: 465nm
Každý aplikátor fotonové terapie má 36 LED diod.
Rozměry: 5,5x16x5 cm.
Hmotnost: 190 g.
Napájení: USB kabelem (součástí balení).

GALVANICKÝ PROUD
Ošetření pleti galvanickým proudem je vysoce účinná metoda, která se
používá v profesionálních salonech krásy. Při působení proudu na pleť
dochází k vyplavování iontů z buněk. Urychlí se metabolismus ve všech
vrstvách kůže a dalších tkání. Přirozeným způsobem se odplaví toxické látky.
Všechny tyto atributy jsou nezbytné pro krásnou, zdravou a mladistvou pleť.
Póry pokožky se zprůchodní, což násobně zvýší účinnost vstřebávání účinných
látek v krémech a kosmetických přípravcích.

HLAVNÍ ÚČINKY PŮSOBENÍ GALVANICKÉHO PROUDU
- Vyplavení iontů z buněk.
- Urychlení metabolismu ve všech vrstvách kůže.
- Přirozeným způsobem se odplaví všechny toxické látky.
- Zvýšení propustnosti pórů pokožky.
- Násobné zvýšení účinnosti vstřebávání účinných látek z kosmetických přípravků.
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GALVANICKÝ PROUD
Aplikační hlavice vytváří na svém povrchu proud s možností proměnlivého náboje. Řídící jednotka
kosmetického přístroje umožňuje úpravu galvanického proudu takovým způsobem, aby docházelo ke
kladnému či zápornému náboji. Kladná a záporná ionizace má odlišné účinky na pleť.

Kladná ionizace - důkladné vyčištění pleti
Nečistota je nabita negativním nábojem. Aplikační hlavice vytváří naopak kladné ionty, které přitahují
nečistoty jako magnet a vytahují na povrch, kde ji lze snadno odstranit. Nečistota se zachycuje nejen
na povrchu pokožky, ale hluboko v pórech.

Záporná ionizace - hloubkové vyživení pleti
Aplikační hlavice generuje velké množství záporných iontů, které jsou navázány na kladné ionty v
kožních buňkách. Vytvoří se tak optimální cesta, aby se živiny z krémů dostaly co nejhlouběji do
pokožky. Při běžné aplikaci krému většinu absorbuje svrchní vrstva pokožky (epidermis). Zbytek bez
jakéhokoliv dalšího využití vyschne bez užitku.
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POPIS REŽIMŮ GALVANICKÉHO PROUDU
Režim čištění | CLEANSE
Aplikační hlavice působí na pleť proudem s kladnými ionty.
Záporně nabitý čistící přípravek napomáhá z pleti extrahovat
veškerou mastnotu a nečistoty. Působením galvanické
žehličky v tomto režimu významně napomáhá přenosu
škodlivých látek pryč z pokožky.

Obnova | NOURISH
Aplikační hlavice působí na pleť proudem se zápornými
ionty. Záporně nabité pleťové sérum proniká snadněji přes
pokožku. Transport výživových látek do podkoží je tak
výrazně zvýšen. Aplikace pleťových sér se stává efektivnější.

Lifting | LIFT
Aplikační hlavice působí na pleť proudem, který střídavě
mění kladné a záporné ionty. Proud s proměnlivou polarizací
aktivuje remodelaci kolagenových vláken a elastinu.
Maximální možné zacílení energie i v lokalitách s výraznější
tukovou vrstvou a následná excitace metabolických procesů
má významný vliv na velmi efektivní vyhlazení povislých a
deformovaných kontur.
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FOTONOVÁ TERAPIE
Světlo je zjednodušeně viditelná část elektromagnetického záření různé frekvence.
Dosahuje různých vlnových délek v intervalu 390 až 760nm (nanometrů). Lidské
oko je schopné vnímat světlo o vlnových délkách v rozsahu od 400 do 800nm. Při
fotonové terapii proniká světlo do těla jako proud energie ve formě fotonů. Je
vědecky prokázáno, že různé vlnové délky světla mají za následek specifické účinky
při péči o pleť. Studie ověřily reálný pozitivní terapeutický přínos pro živé tkáně a
organismy na buněčné úrovni.

Zánětlivá onemocnění mohou nastat v důsledku onemocnění, úrazu či stresu. Světelná terapie
stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk. Světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to
neinvazivně a bezbolestně. Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory. Fotonová terapie nezpůsobuje
žádné vedlejší účinky či poškození organismu. Díky svým pozitivním účinkům si získala oblibu nejen v
oblasti dermatologie, ale také v segmentu kosmetického ošetření pleti.

ČERVENÉ SVĚTLO
- Podporuje přirozenou tvorbu kolagenu.
- Zvýšení účinnosti vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků.
- Zlepšení cirkulace krve v podkožní tkáni.
- Brání v tvorbě pigmentu.

ZELENÉ SVĚTLO
- Protizánětlivý účinek (pozitivní vliv pro hubení bakterií, které následně přispívají
ke vzniku aknózní pleti)
- Zpomaluje produkci melaninu o 40 až 60%
- Pomáhá eliminovat pigmentové skvrny
- Vyrovnává barevný tonus pokožky

MODRÉ SVĚTLO
- Aktivuje porphyriny
- Chemická reakce, která ničí škodlivé bakterie
- Antibakteriální a protizánětlivý účinek
- Prevence proti tvorbě akné
- Bezpečné a efektivní ošetření
Galvanická žehlička pleti s fotonovou terapií limitovaná edice leioung GOLD
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POPIS PŘÍSTROJE
1

1. Aplikační hlavice
2. Tlačítko ON/OFF

2

3. Tlačítko fotonové terapie
4. Tlačítko galvanického proudu

3
4

5. Nastavení intenzity galvanického proudu

5

6. Páčka pro uvolnění aplikační hlavice
7. Kontaktní elektroda galvanického proudu

6

7
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POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

Součástí balení je sada 4 aplikátorů
(zelené světlo, červené světlo, modré světlo, galvanický proud)
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OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE
1. Zajistěte plné nabití baterie přístroje. Napájecí kabel zapojte do přístroje ze spodní strany.
Druhý konec kabelu zapojte do USB portu počítače nebo notebooku. Baterie se nabíjí
minimálně po dobu 2 hodin. Během nabíjení svítí červená kontrolka. Jakmile je baterie plně
nabita, červená kontrolka zhasne.

2. Na přístroj nasaďte příslušný aplikátor. Pro vyjmutí aplikátoru je
třeba posunout páčku na zadní straně přístroje.

3. Přístroj zapnete DLOUHÝM stisknutím tlačítka ON/OFF. Zazní zvukový signál a rozsvítí se
červená kontrolka.
4. Při použití hlavice pro terapii galvanickým proudem stiskněte tlačítko CLEANSE, NOURISH
nebo LIFT (čištění, obnova nebo lifting pleti).
5. Pomocí tlačítka LEVEL si nastavte intenzitu působení galvanického proudu LOW, MEDIUM
nebo HIGH (nízká, střední, vysoká).
6. Při ošetření galvanického proudu musí svítit kontrolka ON/OFF a dále kontrolky signalizující
režim galvanického proudu a intenzitu (LEVEL).
Důležité:
Vždy je v režimu galvanického proudu nezbytné dotýkat se jedním prstem kovové elektrody
na zadní straně přístroje. V opačném případě nebude galvanický proud na pleť působit!
Upozornění:
Působení galvanického proudu je cítit jemným mravenčením pleti (obvykle při nejvyšší
nastavené intenzitě). Míra vnímání mravenčení záleží individuálně na citlivosti pleti uživatele.
Doporučení:
Před ošetřením pleti aplikační hlavicí pro galvanický proud doporučujeme nanést na pleť
mírnou vrstvu vašeho oblíbeného kosmetického krému či séra. Můžete také využít klasický
čirý vodivý sonogel (dostupný v každé prodejně zdravotnických potřeb. Zlepší se vodivost a
galvanický proud bude snáze působit na pokožku).
Tip:
Ošetřenou pleť nevystavujte v délce minimálně 3 dnů příliš horké vodě. Pokožka prochází po
ošetření rekonvalescencí a horká voda (nebo pobyt v sauně) může pokožku zbytečně
podráždit. Při používání přístroje se pleť zahřívá. Pokud vám bude pocitově přílišné teplo,
udělejte si pauzu a nechte pleť vychladnout.
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7. Při použití aplikátoru fotonové terapie stiskněte tlačítko PHOTOFACIAL – rozsvítí se červená
kontrolka.
Diody fotonové terapie svítí pouze, jsou li v kontaktu s pletí. Pokud nejsou v kontaktu
s pokožkou, nesvítí.
8. Aplikační hlavicí pohybujte postupně, pomalu a opakovaně po celém obličeji – viz. grafické
znázornění na následující straně. Platí pro režim galvanického proudu. V případě fotonové
terapie ošetřujte pleť způsobem „razítkováním“.
9. Přístroj vypnete stisknutím tlačítka ON/OFF.
Poznámka:
BĚHEM POUŽÍVÁNÍ FOTONOVÉ TERAPIE SE NIKDY NEDÍVEJTE PŘÍMO NA APLIKAČNÍ HLAVICI.

Upozornění:
PŘI VÝMĚNĚ APLIKAČNÍ HLAVICE POSTUPUJTE NÁSLEDOVNĚ: VŽDY PŘÍSTROJ NEJPRVE
VYPNĚTE – VYMĚŇTE HLAVICI – A ZNOVU ZAPNĚTE.

POUŽITÍ SONOGELU
Před použitím je vhodné na pleť nanést tenkou vrstvu čirého vodivého gelu (není součástí balení).
Aplikační gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i
v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi
aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití aplikačního
gelu je nezbytné. Galvanický proud tak může lépe proniknout přes svrchní vrstvu pleti. Použít můžete
jakýkoliv kosmetický přípravek na vodní bázi (kosmetický krém, sérum, …).

Galvanická žehlička pleti s fotonovou terapií limitovaná edice leioung GOLD
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KOMBINACE A ČETNOST POUŽÍVÁNÍ
Kosmetický přístroj Beautyrelax leioung GOLD poskytuje dvě základní technologie pro ošetření pleti –
galvanický proud a fotonové světlo. Pro dosažení co nejlepších výsledků je důležitá délka a četnost
ošetření. Při ošetření pleti postupujte podle následující tabulky:

V levém sloupci je shora uveden typ vaši pleti. Dále četnost ošetření galvanickým proudem a
fotonovým světlem podle barvy aplikátoru. Tabulka slouží pouze jako doporučení. Pokud si během
používání osvojíte vlastní způsob používání s mírnou úpravou, není to problém. Přesto doporučujeme
začít nejprve s aplikátorem pro funkci galvanického proudu a posléze aplikátor s fotonovým světlem.
Při použití aplikátorů s fotonovým světlem doporučujeme použít nejprve modré světlo, poté červené
a následně zelené.

DIAGRAM JEDNOTLIVÝCH APLIKÁTORŮ
Pleť můžete ošeřit pomocí vyměnitelných aplikačních hlavic v následujícím pořadí:
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JEDNOTLIVÉ KROKY OŠETŘENÍ PLETI
Použití jednotlivých aplikátorů a funkcí si můžete postupně upravit s tím, jak si rutinní používání
přístroje osvojíte. Použití galvanického proudu má tři jednotlivé režimy (cleanse, nourish, lift) a
ošetření by nemělo přesahovat délku 12 minut. Zde je několik doporučení, ze kterých můžete
vycházet.

POZNÁMKY KE GALVANICKÉMU PROUDU
•
•
•
•
•
•

Pomocí tlačítka galvanického proudu si můžete kdykoliv přepnout mezi jednotlivými režimy
(cleanse, nourish, lift).
Pomocí tlačítka LEVEL můžete kdykoliv upravit sílu působení galvanického proudu. K dispozici
jsou celkem tři úrovně: nízká, střední, vysoká. Doporučujeme vždy začít o nejnižší úrovně a
postupně navyšovat pocitově.
Přístroj se přepne automaticky do režimu STANDBY po uplynutí 4 minut od zahájení ošetření
pleti. Po uplynutí dalších 4 minut v režimu STANDBY se přístroj automaticky vypne.
Vždy se ujistěte, že při kontaktu aplikační hlavice s pletí je váš ukazováček v kontaktu s vodící
oválnou elektrodou. V opačném případě nebude galvanický proud působit.
Při pohybu aplikační hlavicí po pleti příliš netlačte. Rovněž se nemusíte pohybovat příliš
rychle. Optimální je ošetření připomínající „razítkování“.
Během použití galvanického proudu můžete cítit jemné mravenčení. Jedná se o průvodní jev
galvanického proudu. Výkon je přesně optimalizován tak, aby vás neporanil, ale zároveň měl
na pleť příznivé účinky.

KROK 1: ČIŠTĚNÍ PLETI - CLEANSE
1. Ujistěte se, že je nasazena aplikační hlavice pro působení galvanického proudu.
2. Pleť odličte běžným způsobem. Hlavním účelem je zbavit pleť zbytků makeupu.
3. Přístroj zapnete dlouhým stiskem tlačítka ON/OFF (zapnutí je doprovázeno dlouhým
pípnutím a rozsvítí se červená kontrolka).
4. Stiskněte tlačítko CLEANSE.
5. Naneste na pleť tenkou vrstvu čirého vodivého sonogelu.
6. Aplikační hlavicí se pohybujte v krouživých pohybech nebo tzv. razítkováním na
problematických partiích obličeje.
7. Program se automaticky vypne po 4 minutách.
8. Po skončení a přechod na 2. krok NOURISH pleť otřete od zbytků sonogelu.

KROK 2: OBNOVA - NOURISH
1. Naneste na pleť tenkou vrstvu vyživujícího séra nebo hydratačního gelu. Dbejte na to, aby
byla pokryta pečlivě pleť v souvislé vrstvě.
2. Stiskněte tlačítko NOURISH.
3. Aplikační hlavicí se pohybujte v krouživých pohybech nebo tzv. razítkováním na
problematických partiích obličeje.
4. Snažte se vyhnout místům s velmi tenkou vrstvou pleti (oblast spánků, oblast těsně kolem
očí).
5. Program se automaticky vypne po 4 minutách.
6. Po skončení a přechod na 3. krok LIFT pleť ponechejte pleť hydratovanou. Nevysoušejte.
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KROK 3: LIFTING - LIFT
1. Stiskněte tlačítko LIFT.
2. Aplikační hlavicí se pohybujte v krouživých pohybech nebo tzv. razítkováním na
problematických partiích obličeje.
3. Snažte se vyhnout místům s velmi tenkou vrstvou pleti (oblast spánků, oblast těsně kolem
očí).
4. Program se automaticky vypne po 4 minutách.
5. Jakmile dokončíte ošetření pleti galvanickým proudem, můžete zahájit ošetření pomocí
fotonového světla.

POZNÁMKY K FOTONOVÉ TERAPII
•
•
•
•
•
•
•
•

Ošetřit pleť pomocí fotonového světla můžete pouze samostatně bez působení galvanického
proudu.
Přestože netrpíte negativními příznaky aknózní pleti, můžete využívat aplikátor s modrým
světlem s preventivních důvodů s antibakteriálními účinky.
Optimální délka ošetření fotonovým světlem se pohybuje mezi 20 až 25 minutami.
Aplikační hlavice s fotonovým světlem jsou vybaveny kontaktním senzorem. Fotonové světlo
se spustí automaticky při kontaktu aplikátoru s pletí.
Při použití aplikátoru s fotonovým světlem není třeba mít prst na kontaktní ovál na zadní
straně přístroje.
Aplikátor s fotonovým světlem držte v kontaktu s pletí na jednom místě ne déle než 3 minuty.
Není doporučeno se s aplikátorem s fotonovým světlem po pleti pohybovat. Vždy se snažte
zůstat na jednom místě.
V okamžiku, kdy aplikátor ztratí kontakt s pletí, světlo zhasne. Časovač se resetuje. Znovu se
zahájí odpočítávání 3 minut.

KROK 4: MODRÉ SVĚTLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nasaďte na přístroj aplikátor s modrým světlem.
Stiskněte dlouze tlačítko ON/OFF (zapnutí je doprovázeno dlouhým pípnutím a rozsvítí se
červená kontrolka).
Stiskněte tlačítko PHOTOFACIAL. Nyní je přístroj připraven k použití.
Aplikátor přiložte na pleť. Ponechejte na jednom místě bez pohybu v délce alespoň 3 minut.
Poté se přesuňte na další místo obličeje tak, abyste tímto způsobem pokryli celý obličej.
Optimální je opakování 5x až 6x po 3 minutách.

KROK 5: ČERVENÉ SVĚTLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nasaďte na přístroj aplikátor s červeným světlem.
Stiskněte dlouze tlačítko ON/OFF (zapnutí je doprovázeno dlouhým pípnutím a rozsvítí se
červená kontrolka).
Stiskněte tlačítko PHOTOFACIAL. Nyní je přístroj připraven k použití.
Aplikátor přiložte na pleť. Ponechejte na jednom místě bez pohybu v délce alespoň 3 minut.
Poté se přesuňte na další místo obličeje tak, abyste tímto způsobem pokryli celý obličej.
Optimální je opakování 5x až 6x po 3 minutách.
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KROK 6: ZELENÉ SVĚTLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nasaďte na přístroj aplikátor se zeleným světlem.
Stiskněte dlouze tlačítko ON/OFF (zapnutí je doprovázeno dlouhým pípnutím a rozsvítí se
červená kontrolka).
Stiskněte tlačítko PHOTOFACIAL. Nyní je přístroj připraven k použití.
Aplikátor přiložte na pleť. Ponechejte na jednom místě bez pohybu v délce alespoň 3 minut.
Poté se přesuňte na další místo obličeje tak, abyste tímto způsobem pokryli celý obličej.
Optimální je opakování 5x až 6x po 3 minutách.
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METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU

ČELO: pohybujte se směrem od středu
čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu

NOS: pohybujte se směrem od čela kolem
nosu k tváři, od shora dolů

TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru
zdola nahoru

BRADA: pohybujte se od špičky brady po
konturách obličeje, směrem zdola nahoru

T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu
a tváři, pohyb v obou směrech

Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a
poté dolů ke krku nahoru

Poznámka: Při ošetření se snažte, aby byla aplikační hlavice co nejvíce v kontaktu s pletí.
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DŮLEŽITÉ UPOZRONĚNÍ
Diody fotonové terapie
pouze, jsou-li
v kontaktu s pletí.

svítí

Pokud nejsou v kontaktu s pokožkou, nesvítí.

DBEJTE PŘI KAŽDÉM POUŽITÍ
Pro ošetření pleti galvanickým
proudem musí být velká aplikační
hlavice v kontaktu s pletí a uživatel
se musí součastně dotýkat prstem
(např. ukazováčkem) vodící oválné
elektrody na zadní straně přístroje.
V opačném případě nebude přístroj
galvanický proud generovat.
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NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI
Proč je výrazný cenový rozdíl přístrojů v kosmetických salonech a přístrojích pro domácí použití?
Hlavním důvodem je rozdílná frekvence používání. Přístroje v kosmetických salonech musí být
schopné pracovat nepřetržitě od rána do večera. Tím je kladena zvýšená náročnost na použité
materiály a celkovou technologickou koncepci (větší zdroje napájení, větší míra chlazení, atd.) Výkon
kosmetických přístrojů pro domácí použití je navržen tak, aby uživateli splnil avizované benefity. Vyšší
frekvence použití = dražší výrobní náklady.
Jaký je důvod čištění/dezinfekce čištění aplikační hlavice?
Po skončení ošetření mohou na aplikační hlavici ulpět mikroskopické částečky kůže. Očištěním
zabráníte jednak jejich případnému vniknutí do přístroje a zajistíte především hygienu provozu.
Jak často mohu přístroj používat?
Vždy záleží na intenzitě, kterou pleť ošetřujete v režimu galvanického proudu. Je třeba si uvědomit,
že při použití vyššího výkonu potřebuje pleť určitý čas na mírnou rekonvalescenci. Přístroj pleť mírně
vysušuje. Po každé aplikaci použijte nejlépe ještě hydratační krém nebo mast, aby byla pokožka stále
hydratovaná.
Existují nějaké kontraindikace? (situace, kdy nelze přístroj používat)
Přístroj BR-1030 je určen pro všechny typy pleti bez věkového omezení uživatele. Přístroj není
vhodné používat, pokud trpí uživatel vážným kožním onemocněním. Viz. seznam kontraindikací
v úvodu návodu.
Je přístroj zdravotnický prostředek?
Nikoliv. Přístroj neslouží pro léčbu závažných kožních onemocnění. Přístroj NELÉČÍ: aktinickou
keratózu, basaliomy, melanomy, spinaliom, atopický ekzém, kontaktní ekzém, solární dermatitidu
lupénku.
Jak postupovat, když baterie ztratí po delší době kapacitu?
Pokud se postupem času kapacita baterie výrazně sníží, neváhejte nás kontaktovat na emailové
adrese: mh@santadria.cz Zašleme informace, jakým způsobem lze výměnu baterie řešit.
Má přístroj nějakou certifikaci?
Přístroj na standardní evropskou certifikaci. Splňuje veškeré normy, které jsou kladeny na přístroje
tohoto typu. V případě potřeby nás kontaktujte na emailové adrese: rma@santadria.cz Prohlášení o
shodě vám pošleme elektronicky.
Kde se přístroj vyrábí?
Přístroj si necháváme vyrábět v Číně dle našich požadavků a specifikací. Garantujeme standardní
záruční i pozáruční servis.
Může přístroj používat více osob?
Primárně to nedoporučujeme. Pakliže se však jedná o rodinné příslušníky a je po každém ošetření
dodržen proces čištění a dezinfekce aplikační hlavice, druhá osoba přístroj použít může.
Jaké kosmetické přípravky kombinovat během ošetření přístrojem BR-1030?
Používat můžete jakékoliv vámi oblíbené krémy a séra. Vždy však dbejte na to, aby nevnikly do
přístroje.
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Jaké části těla lze přístrojem ošetřit?
Přístroj je určen pro ošetření oblasti obličeje a krku.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byla aplikační hlavice očištěna. Nepoužívejte žádné
agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně
používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Postačí i klasický
čistý líh. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout dovnitř přístroje. Před čištěním je vhodné aplikační hlavici
z přístroje vyjmout. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampónek nebo suchá utěrka. Než přístroj
znovu použijete, nesmí na aplikátoru zůstat žádné zbytky gelu, kosmetického krému či séra. Závěrem
vždy zkontrolujte, že je aplikační hlavice kompletně suchá. V žádném případě nepoužívejte při údržbě
hlavice žádné ostré předměty, které by mohly poškodit její povrch.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH
A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité
elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa.
Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete
vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a
napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu
nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek
zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo
od svého prodejce.

CERTIFIKACE
Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o
shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE
SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454
V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.
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